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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

الغمط الجوىري عيبًا من عيووب اررادة  يعدأواًل: مدخل تعريفي بموضوع البحث: 
العرقووت ريوور مكتوووب والمبنووت  التووت تبطووع العقوود قووت ظووع قووانون ااإلكوواز العوواز ارنكميووزي

. إال أنيووا قوود تجعووع العقوود قوواباًل لضبطوواع بمقتةووا قواعوود العدالووة عمووا السوووابق القةووا ية
رنصووواو. والغموووط الجووووىري ىوووو وىوووز أو إعتقووواد الخووواطاف يجعوووع مإلوووع العقووود مختم وووًا وا

وىوو إموا رموط موانر يترتوب عميوو  إختالقًا جوىريًا عما ىو عميو الإلاع قعاًل وقت التعاقد.
إبطوواع العقوود منووذ البوودف وبووأور رجعووت. أو رمووط مووؤور قووت صووإلة العقوود يجعووع العقوود قوواباًل 

لووووة وارنصوووواو. ويصوووونو الغمووووط الجوووووىري قووووت القووووانون لضبطوووواع بمقتةووووا قواعوووود العدا

mailto:younis888_sss@yahoo.com
mailto:younis888_sss@yahoo.com
mailto:younis888_sss@yahoo.com


ىاالنكلوزيىالقانونىفيىاإلرادةىعووبىمنىكعوبىالجوهريىالغلط
ىالعراقيىالمدنيىبالقانونىمقارنةىتحلولوةىدراسة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

742 

االنكميزي إلا أربعة أنواع ر يسة: ااوع ىوو الغموط المتطوابق أو المكوترذ الوذي يقور قيوو 
كال الطرقين المتعاقدين. والوانت ىو الغمط رير المتطوابق أو المكوترذو والوذي يونجز إموا 

خور نتيجوة تعوارض أو تقواطر عن إسافة كع من الطرقين المتعاقدين قيوز نيوة الطورو اآ
الغايات بينيما ويعرو بالغمط المتبادعو أو يتمخض عن وقوع أإلد الطرقين قيو قإلسبو 
قت الوقوت الوذي يعموز قيوو الطورو اآخور بإلقيقتووو أو كوان ي تورض بوو أن يعموزو ويعورو 
 بووالغمط ااإلووادي أو المن وورد. والوالووث ىووو الغمووط قووت ىويووة المتعاقوود أو كخصوويتوو والرابوور

 الغمط قت الوويقة التعاقدية.
ققوووود أخووووذ أيةووووًا بووووالغمط  1951( لسوووونة 44أمووووا القووووانون الموووودنت العراقووووت رقووووز   

الجوىري الذي يبمغ إلدًا من الجسامة بإليث كان يمتنر عما المتعاقد الذي وقر قيو إبراز 
العقد لو كان عما بينة من أمره ولز يقر قيوو سواف أكان قوت صو ة جوىريوة قوت الكوتفو 

ز قووت الكووخص إذا كانووت كخصوويتو مإلووع إعتبووار قووت العقوودو أز قووت أمووور تبووي  نزاىووة أ
  المعامالت لممتعاقد الذي يتمسذ بالغمط ان يعتبرىا عناصر ةرورية لمتعاقد.

ــًا:  ــار موضــوع البحــث:ثاني إن السووبب الوور يس قووت اختيووار موةوووع  أســباا اختي
كميزيووة قوت تإلديوود م يوووز الغمووط البإلوث ىووو سووعة نطوواق التطبيقوات القةووا ية لممإلوواكز االن

الجوووىريو والتووت لووز تقتصوور عمووا الغموووط المكووترذ وال وورديو بووع تعوودتيما لتكووتمع عموووا 
عن إسافة كع من الطرقين المتعاقدين قيز نية الطورو اآخور الغمط المتبادع الذي ينجز 

و قوووت الوقوووت الوووذي يعووود قيوووو القوووانون المووودنت نتيجوووة تعوووارض أو تقووواطر الغايوووات بينيموووا
عراقووت موووع ىووذا النوووع موون الغمووط رمطووًا مانعووًا يإلوووع دون إنعقوواد العقوود. كمووا أخووذ أيةووًا ال

بمبدأ الغمط قت الوويقة التعاقديةو والذي بمقتةاه تصير الوويقة التعاقدية قابمة لضبطواعو 
إختالقًا تامًا عما ىت عميو قوت الإلقيقوة. أو أنوو قود إذا ما تبين لمموقر عمييا أنيا مختم ة 

 . أو التصوير رير الإلقيقت و عما التوقير عمييا عن طريق التدليستز إلو
سوعة نطواق م يووز الغموط الجووىري تكمون أىميوة البإلوث قوت ثالثًا: أهمية البحث: 

قووت القووانون االنكميووزيو والووذي تمخةووت عنووو التطبيقووات القةووا ية لممإلوواكز االنكميزيووة. 



ىى(9102لعامى)ا(/92(/العددى)8لمجلدى)/اانونىللعلومىالقانونوةىوالسواسوةمجلةىكلوةىالق

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

742 

القووانون ارنكميووزي عوون طريووق ومإلاولووة ارسووت ادة موون بعووض أنووواع الغمووط الجوووىري قووت 
 ارقتراح عما المكرع النص عمييا قت القانون المدنت العراقت. 

تكمووون مكوووكمة البإلوووث قوووت القصوووور الوووذي إعتووور  موقوووو رابعـــًا: مةـــبلة البحـــث: 
عون إسوافة كوع مون الغموط المتبوادع الوذي يونجز  القانون المدنت العراقتو والمتموع قت عود

لطووورو اآخووور نتيجوووة تعوووارض أو تقووواطر الغايوووات بينيموووا الطووورقين المتعاقووودين قيوووز نيوووة ا
إنعقوواد العقوود. قووت الوقووت الووذي كووان موقووو قووانون ااإلكوواز العوواز رمطووًا مانعووًا يإلوووع دون 

االنكميزي أقةعو عنودما عوده رمطوًا جوىريوًا يجعوع العقود قواباًل لضبطواع تجووز معالجتووو 
كموا تكمون  منور إنعقواده أصواًل.كريطة أن يكون العقد واةإلًا وال يتسز بالغموض الوذي ي

قوت القصوور الوذي إعتور  موقوو المكورع العراقوت قوت عودز تنظيمووو مكوكمة البإلوث أيةوًا 
لمغمط قت الوويقة التعاقدية أسوة بقانون ااإلكاز العواز االنكميوزيو والوذي بمقتةواه تصوير 

تالقوًا تاموًا عموا إخالوويقة التعاقدية قابمة لضبطاعو إذا ما تبين لمموقور عمييوا أنيوا مختم وة 
. ىوووت عميوووو قوووت الإلقيقوووة. أو أنوووو قووود توووز إلووووو عموووا التوقيووور عمييوووا عووون طريوووق التووودليس

وارقتصووار عمووا الغمووط المووادي أو الغمووط قووت الإلسووابو والووذي ال تووأوير لووو عمووا صووإلة 
 العقد. 

الغموط  يتسور نطواق ىوذه الدراسوة ليكومع البإلوث قوت ماىيوةخامسًا: نطاق البحـث: 
نين االنكميووووزي والعراقووووت موووون إليووووث تعري ووووو وخصا صووووو وطبيعتووووو الجوووووىري قووووت القووووانو 

القانونيووووة وأنواعووووو والجووووزاف المترتووووب عمووووا تإلققوووووو ومقارنووووة موقووووو القووووانونين ببعةوووويما 
 البعض.

إنتيجووووت الدراسووووة موووونين البإلووووث القووووانونت التإلميمووووت سادســــًا: من ايــــة البحــــث: 
لقوانون االنكميوزي ومقارنتوو لموةووع الغموط الجووىري قوت ا إجراف تإلميوع قوانونتبالمقارنو 

 بموقو القانون المدنت العراقت. 
قوووت ةووووف موووا تقووودز ققووود توزعوووت ىوووذه الدراسوووة عموووا والووووة ســـابعًا:خطة البحـــث: 

 مباإلث وكما يأتت: 
 م يوز الغمط الجوىري قت القانونين االنكميزي والعراقت  المبإلث ااوع:
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 النكميزي العراقتأنواع الغمط الجوىري قت القانونين االمبإلث الوانت: 
ي قوووت القوووانونين االنكميوووزي المبإلوووث الوالوووث: الجوووزاف المترتوووب عموووا الغموووط الجووووىر 

 العراق

 املثحث األول
 مفهىم الغلط اجلىهري يف القانىنني االنكلٍزي والعراقً

( الووذي يقوور قيووو الطرقووان المتعاقوودان أو أإلوودىما إلووا Mistakeقوود يووؤدي الغمووط  
(. وقد يصير العقد Common Lawقانون ااإلكاز العاز   إبطاع العقد أإليانًا بمقتةا

(و Equity( بمقتةا قواعد العدالة وارنصواو  Voidable Contractقاباًل لضبطاع  
ن كوووان صوووإليإلًا   ( بمقتةوووا القوووانونو وذلوووذ عموووا أسووواس Valid Contractإلتوووا واك

ود قاعودة عاموة الغمط. وما يميز الغمط قت قوانون ااإلكواز العواز ارنكميوزيو ىوو عودز وجو
 General Doctrineوولكوون توجوود إلوواالت معينووة يبطووع قييووا العقوود (1 ( توونظز أإلكامووو

عمووا أسوواس الغمووط . ويعوورو الغمووط الووذي يترتووب عميووو إبطوواع العقوود بووالغمط المووؤور عمووا 
(و لذا سنقوز بدراسة م يوز الغموط الجووىري كعيوب Operative Mistakeصإلة العقد  

انونين االنكميووووزي والعراقووووت بتعري ووووو وبيووووان أىووووز خصا صووووو موووون عيوووووب اررادة قووووت القوووو
 وطبيعتو القانونية وكما يأتت: 

 املطلة األول
 تعرٌف الغلط اجلىهري

( قوت قيوز أو إدراذ Errorإن الغمط عما وجو العموز ىو وىوز أو اعتقواد خواط   
يموا قوت الواقرو أو معوانت الكمموات أو القوانونو ويترتوب عميوو دخووع أإلود الطورقين أو كمي

 عن ذلذ العقدو والنتوا ن المترتبوةالرابطة التعاقديةو دون قيز مةمون االلتزامات الناك ة 

                                                           

(1)Robert Duxbury, Nutshells, Contract Law, Fifth Edition, Sweet& Maxwell, 
London, 2001, P.63.  
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ققود  (Fundamental mistake). أموا الغموط الجووىري (1 عميياو ويسم  بإبطواع العقود
إنقسووز ال قووو ارنكميووزي قووت تعري ووو إلووا إتجوواىين أإلوودىما مرجوووح واآخوور راجوو و قووذىب 

الوذي لوز ينوع الكويور مون التأييود إلوا أن الغموط الجووىري ىوو قوت إلقيقتوو  (2 ارتجاه ااوع
. ويوؤدي إلوا (defect of formation)الغمط المانر الذي ىو عيب يعيب إنعقاد العقود 

. وىوذا (Fundamental mistake negates consent)بطالنوو انوو يعودز الرةواف 
السوووا د قوووت قوووانون  (Orthodox doctrine)التعريوووو ينسوووجز مووور الموووذىب التقميووودي 

ااإلكواز العوازو والوذي بمقتةوواه يترتوب عموا الغمووط بطوالن العقود منووذ البودف وبوأور رجعووت 
 The Contract is Void ab Initio أما ارتجاه الوانت الراج  قيوو ارتجواه الوذي . )

الغمط الجووىري قوت ةووف الإلكوز  (Steyn)يؤيده القةاف ارنكميزيو وقد عرو القاةت 
 Associated Japanese Bank Ltd. V. Credit du Nordدر قت قةية  الصا

1988. 3All ER902 بأنو الوىز أو ارعتقواد الخواطاف )(Mistaken belief)  الوذي
مختم ووًا إختالقووًا  (The subject-matter of the contract)يجعووع مإلووع العقوود 

ما  (3 انب من ال قو االنكميزيجوىريًا عما ىو قا ز أو موجود قعاًل وقت التعاقد. ويؤيد ج
ذىب إليو ىذا القاةت وير  وعما العكوس مون ارتجواه ااوعو بوأن الغموط الجووىري ىوو 

 Operative)لووويس الغموووط الموووانرو بوووع ىوووو مجووورد الغموووط الموووؤور قوووت صوووإلة العقووود 
mistake)  .وىووو الغمووط الووذي ينصووب عمووا واقعووة أساسووية كانووت موجووودة وقووت التعاقوود

الذي تبنتو المإلواكز االنكميزيوةو  (Equitable doctrine)ارنصاقت وبمقتةا المذىب 
قيو ال يؤدي إلا إبطاع العقد منذ البدف وبأور رجعتو ولكنو يجعع العقد قاباًل لضبطاعو 

. وقود (Innocent third party)مما يإلاقظ عما ااقوع عموا إلقووق الغيور إلسون النيوة 
ور قووانونت قووت القووانون ارنكميووزيو ق ووت موورت قكوورة الغمووط كعيووب موون عيوووب اررادة بتطوو

                                                           

 ت:لكترونظر الموقر ارلمزيد من الت صيع ين (1)
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/mistake  

(2) Atiyah .P.S. and Stephen A. Smith. Atiyah's Introduction to the Law of 

Contract. Sixth Edition, Clarendon Press, Oxford, 2005, P.175.  

(3)Paul Richards, Law of Contract, Fourth Edition, Financial Times, Pitman 

Publishing, 1999, P.185.  

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/mistake
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 Theory of Contractualالقورن التاسور عكور كانوت نظريوة االلتزاموات التعاقديوة  
Obligations تقووووووووووز عموووووووووا أسووووووووواس يعووووووووورو باالت ووووووووواق الوووووووووذىنت بوووووووووين المتعاقووووووووودين )

 Consensus ad idem or Meeting of Minds و أو موا يعورو أيةوًا بتطوابق)
. وكانووت المإلوواكز قووت ذلووذ الوقووت تررووب قووت (Indentity of Minds) 1اررادات  

التوودخع قووت العقوودو إذا مووا وبووت بأنووو ي تقوور إلووا ذلووذ االت وواق الووذىنتو والووذي يعكووس عوودز 
وجوووود ات ووواق إلقيقوووت بوووين ااطوووراوو مموووا يسوووم  لممإلووواكز بوووأن تقةوووت بعووودز وجوووود عقووود 

قوت ققود عورو جانوب (. أما بالنسبة إلا القانون المودنت العراValid Contractصإلي   
ىووذا القووانون الغمووط الجوووىري بأنووو إلالووة تقوووز قووت الوون س تإلمميووا عمووا توووىز  (2)موون ال قووو

رير الواقرو وتكون ىت الداقر إلا التعاقد. وتوىز رير الواقر إما أن ينصب عموا واقعوة 
. (3 رير صإليإلة يتوىز الطرو المتعاقد صإلتياو أو واقعة صإليإلة يتوىز عدز صإلتيا

بأنوووو ذلوووذ الووووىز الوووذي يبموووغ قوووت نظووور المتعاقووود الوووذي وقووور قيوووو إلووودًا مووون  وعووورو أيةووواً 
و سواف أكان قت الكتف (4)الجسامة بإليث كان يمتنر عن إبراز العقد لو لز يقر قت الغمط

. قالغمط الجوىري ىو الغمط المؤور قت العقدو (5 أز قت الكخص أز القيمة أز قت الباعث
                                                           

(1)Daniel Rahnavard. Course Notes Contract Law. First Edition, Routledge, 

Taylor&Francis group. London. 2013. P.95.  

الوسيط قت نظرية العقدو مر المقارنة والموازنة بين نظريات ال قو الغربت  د المجيد الإلكيزو( د.عب2 
و الجزف ااوع قت انعقاد العقدو كركة الطبر وما يقابميا قت ال قو ارسالمت والقانون المدنت العراقت

  .253و ص1967والنكر ااىميةو بغدادو 
المدنت. دراسة مقارنة بين ال قو ارسالمت والقوانين  د.منذر ال ةع. الوسيط قت كرح القانون (3)

. 2446المدنية العربية وااجنبية معززة بآراف ال قو وأإلكاز القةاف. منكورات آراس. أربيع. 
 .144ص

( د.إلساز الدين كامع ااىوانت. النظرية العامة لضلتزاز الجزف ااوعو المجمد ااوع المصادر 4 
  .177و ص2444جامعة عين كمسو  و 3طاررادية لضلتزازو 

د.عبد الرزاق أإلمد السنيوريو مصادر الإلق قت ال قو ارسالمتو دراسة مقارنة بال قو الغربتو  (5)
و 2طاركراه(و -التدليس-صإلة التراةت الغمط-الجزف الوانتو تواقق اررادتين قت مجمس العقد

 .99و ص1998منكورات الإلمبت الإلقوقيةو بيروتو 
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الكوووتفو أو قوووت كوووخص المتعاقووود أو صووو ة مووون ورالبوووًا موووا يقووور قوووت صووو ة جوىريوووة قوووت 
  .(1 ص اتوو إذا كانت كخصيتو مإلع إعتبار قت العقد

 املطلة الثانً
 اجلىهري خصائص الغلط

 يتسز الغمط الجوىري قت القانونين االنكميزي والعراقت بالخصا ص اآتية: 
العاز  أواًل: إنو عيب من عيوب اررادة يمكنو إيطاع العقد بمقتةا قانون ااإلكاز

 Common Law و إذا مووا وقوور قيووو الطرقووان المتعاقوودان أو أإلوودىما. كمووا قوود يجعووع)
( بمقتةوووا قواعووود العدالوووة وارنصووواو Voidable Contractالعقووود قووواباًل لضبطووواع  

 Equity و والتووت ىووت مجموعووة موون المبوواد ف التووت تمجووأ إلييووا المإلوواكز ارنكميزيووة لسوود)
 . (2 النقص قت قانون ااإلكاز العاز

وانيووًا: يكووون الغمووط الجوووىري قووت القووانون االنكميووزي إمووا رمطووًا متطابقووًا أو مكووتركًا 
يقووور قيوووو كوووال الطووورقين المتعاقووودينو أو رمطوووًا ريووور مكوووترذ يووونجز عووون إسوووافة كوووع مووون 
الطرقين المتعاقدين قيز نية الطرو اآخر نتيجة تعارض أو تقاطر الغايات بينيموا وىوو 

عون وقووع أإلود الطورقين قيوو قإلسوبو قوت الوقوت الوذي يعموز  الغمط المتبوادع. أو يوتمخض
 قيو الطرو اآخر بإلقيقتوو وىو الغمط ااإلادي. 

والووووًا: ويعووورو الغموووط الجووووىري قوووت القوووانون االنكميوووزي أيةوووًا بوووالغمط قوووت إت وووواق 
وىوووو الغموووط الوووذي يعيوووب ارت ووواق الوووذىنت بوووين  (Consensus mistake)ااذىوووان 

( ويإلوووع دون Consensus ad idem or Meeting of Mindsالمتعاقودين  

                                                           

عمت الذنون ود.مإلمد سعيد الرإلو. الوجيز قت النظرية العامة لاللتزاز. الجزف ااوعو د.إلسن  (1)
. 2442. دار وا ع لمنكر. عمان. 1طمصادر االلتزاز. دراسة مقارنة بال قو ارسالمت والمقارن. 

 .111ص
و 2412د. إلسان عبد الغنت الخطيبو القانون العازو منكورات زين الإلقوقيةو بيروتو لبنانو  (2)

 . 215ص
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وموالوو  (Mutual mistake). ويتخوذ إإلود  صوورتين ىموا إموا الغموط المتبوادع (1 تإلققوو
أن يوجووووب الموجووووب كووووي ًا معينووووًا ويقبووووع القابووووع كووووي ًا آخوووور. أو الغمووووط ااإلووووادي المن وووورد 

(Unilateral mistake)  . 
ميزي عندما يكون ىو الباعث الداقر إلا رابعًا: يعد الغمط جوىريًا قت القانون االنك

. أمووا إذا أتيإلووت لووذلذ الطوورو (2 التعاقوودو ويإلووث المتعاقوودين أو أإلوودىما عمووا إبووراز العقوود
قرصووة التعووورو عمووا الغموووطو إال أنووو أبووورز العقوود عموووا الووررز مووون ذلووذو قوووإن وقوعووو قيوووو 

  .(3 اليؤور عما صإلة العقد
ذاتوووت لتإلديوود الغموووط الجووووىري عموووا خامسووًا: أخوووذ المكووورع العراقووت بمعيوووار ن سوووت 

و وأولووووا إىتمامووووًا (4)أسوووواس الصوووو ة الجوىريووووة التووووت ىووووت مإلووووع إعتبووووار لوووود  المتعاقوووودين
بارعتبووارات الن سووية موواداز الغمووط وىووز يقوووز قووت ذىوون المتعاقوود يإلممووو عمووا إعتقوواد ريوور 

ت قووإال أنووو لووز ييمووع المعيووار الموةوووعت بإكووتراطو أن تكووون الصوو ة جوىريووة  .(5 الواقوور
 نظر المتعاقدين وليس أإلدىما قإلسب.

سادسوووًا: ميوووز القوووانون المووودنت العراقوووت بوووين الغموووط الموووانر مووون إنعقووواد العقووود وققوووًا 
لمنظرية التقميدية قت الغمطو وبين الغمط الجوىري الباعث الداقر إلا التعاقد وققًا لمنظرية 

إلوواع بالنسووبة إلوووا الإلديوووةو والووذي يجعووع العقوود موقوقووًا قإلسوووبو دون إبطالووو كمووا ىووو ال
الوذي  (The Common Law). خالقًا لقوانون ااإلكواز العواز االنكميوزي (6)الغمط المانر

                                                           

(1)Paul Richards, op. cit, P.185. 

(2)Paul Richards, ibid, P.193.  

(3)Catherine Elliott & Frances Quinn ,Contract Law, Seventh Edition , 

PEARSON, Longman, 2009, P. 209. 

 .259مصدر سابقو ص الوسيط قت نظرية العقدو  ( د.عبد المجيد الإلكيزو4 
مإلمد الجبوريو الوجيز قت كرح القانون المدنت ااردنتو الجزف ااوعو مصادر الإلقوق د.ياسين  (5)

و 2448الكخصيةو مصادر االلتزاماتو دراسة موازنةو دار الوقاقة لمنكر والتوزيرو عمانو
 .247ص

  .284و  279مصدر سابقو صالوسيط قت نظرية العقدو  ( د.عبد المجيد الإلكيزو6  
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ن لووز يترتووب عميووو مجوورد  عوود جانووب موون ال قووو قيووو الغمووط المووانر رمطووًا جوىريووًاو إلتووا واك
قوات ص ة جوىرية قت الكتف مإلع العقدو أو قوت كوخص المتعاقود إذا كانوت كخصويتو 

  .(1 عقدمإلع إعتبار قت ال

 املطلة الثالث
 الطثٍعح القانىنٍح للغلط اجلىهري 

إختمو ال قو االنكميزي قت تإلديد الطبيعة القانونية لمغمط الجوىري إلا إتجاىين:  
 (Orthodox doctrine)الوذي ينسوجز مور الموذىب التقميودي  (2 ققد ذىب ارتجاه ااوع

ىري ىووو قووت إلقيقتووو الغمووط المووانر أن الغمووط الجووو  السووا د قووت قووانون ااإلكوواز العووازو إلووا
 Theالوووذي يعوووودز الرةووووافو ويترتووووب عميووووو إبطوووواع العقوووود منووووذ البوووودف وبوووأور رجعووووت  

Contract is Void ab Initioو والوذي يدعموو القةواف ققود  (3 (. أموا ارتجواه الووانت
ذىب إلا أن الغمط الجوىري ىو ليس الغمط المانر الذي يعدز الرةاف ويبطع العقدو بع 

. والووذي يبقوا معووو (Operative mistake)جورد الغمووط الموؤور قوت صووإلة العقود ىوو م
العقوود صووإليإلًاو وال يإلوووع دون إنعقووادهو ولكنووو يجعووع العقوود قوواباًل لضبطوواع. ويسووتند ىووذا 
الجانوووب مووون ال قوووو قوووت تأصووويمو لمطبيعوووة القانونيوووة لمغموووط الجووووىري عموووا نظريوووة الكووورط 

بمقتةوواىا ينعقوود العقوود المكوووب بعيووب و والتووت (Implied-term theory)الةوومنت 
و انوو ال يمنور إنعقواد العقودو بوع يوؤور قوت (Valid contract)الغموط الجووىري صوإليإلًا 

. وي تورض منطوق ىوذه النظريوة أن (4 صإلتو ويجعمو قواباًل لضبطواع بعود إنعقواده صوإليإلاً 
ز الواقر كع عقد يبرز يتةمن كرطًا ةمنيًاو وىو كرط م ترض إقتراةًا ةمنيًا إما بإلك

(Implied- in-fact)  أو بإلكوووز القوووانون(Implied-in-law) و بمقتةووواه ال يمتووووزز
ااطووراو بتن يووذ االلتزامووات الناكوو ة عوون العقوودو إال إذا تإلققووت الواقعووة التووت كانووت تموووع 

                                                           

(1) Atiyah .P.S. and Stephen A. Smith. op. cit, P.175.  

(2) Atiyah .P.S. and Stephen A. Smith .ibid. P.175.  

(3)Paul Richards, op. cit , P.185.  

(4)Neil Andrews, Contract Law, Second Edition, Cambridge University 

Press, 2015. P.268.  
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 .Associated Japanese Bank Ltd. Vأمرًا جوىريًا قوت العقود. كموا قوت قةوية  
Credit du Nord 1988. 3All ER902 والتوت سووو نتنواوع وقا عيوا بالدراسوة )

الإلقوووًا. إذ قسووورت المإلكموووة العقووود كموووا لوووو أنوووو كوووان يتةووومن كووورطًا يعموووق بموجبوووو تن يوووذ 
التزامووات ااطووراو عمووا وجووود اآالت والمكووا ن مإلووع النووزاع. وتنسووجز ىووذه النظريووة موور 

كورطًا صوريإلًا  المباد ف العامة قت القانون. قمومموا يكوون مون الممكون أن يتةومن العقود
(Express term)  يعمووق تن يووذ االلتزامووات التعاقديووة الناكوو ة عنووو عمووا إلوودوث واقعووة

يترتوب  (Implied term)معينةو قإن من الممكن أيةًا أن يتةمن العقد كرطًا ةومنيًا 
عميووو ن ووس ااووورو أمووا بالنسووبة إلووا القووانون الموودنت العراقووت ققوود أخووذ بووالغمط المووانر الووذي 

و ويإلووووع دون إنعقوووادهو عموووا أسووواس النظريوووة التقميديوووة قوووت الغموووط. إذا وقووور يبطوووع العقووود
الغمووط قووت الكووتف مإلووع العقوود بووأن إختمووو جوونس المعقووود عميووو عوون المسووما قووت العقوود. 

لمكووطر  قووإن موووع ىووذا الغمووط يمنوور إنعقوواد العقوود رنعووداز المإلووعو قيكووون العقوود بوواطاًل وققوواً 
( موون القووانون الموودنت العراقووتو والووذي توونص 117ااوع موون ال قوورة ااولووا موون المووادة  

عمووا أنووو  اذا وقوور رمووط قووت مإلووع العقوود وكووان مسووما ومكووارًا اليووو قووان اختمووو الجوونس 
تعمق بالمسما وبطع النعدامو(. قت إلوين أخوذ بوالغمط الوداقر الوذي يجعوع العقود موقوقوًاو 

ذًاو إال أنوو إذا إتإلد الجنسو ولكون تخموو وصوو مررووب قيوو. قينعقود العقود صوإليإلًا ناقو
. وىو تطبيق لمنظرية الإلديووة قوت الغموطو والتوت (1)موقوو عما إجازة من وقر قت الغمط

تصووع  بمقتةوواىا ال يووؤور عمووا صووإلة العقوودو إال إذا كووان الباعووث الووداقر عمووا التعاقوود واك
وذلووذ وققووًا لمكووطر الوووانت موون ال قوورة ااولووا موون ن ووس المووادةو  و(2 بعمووز المتعاقوود اآخوور

ن اتإلد الجنس واختمو الوصو قإن كان الوصوو مرروبوًا قيوو والذي نص  عما أنو   واك
تعمق العقد بالمكار اليو وينعقد لوجوده اال أنو يكون موقوقًا عموا إجوازة العاقود(. ووز عواد 

                                                           

 .284و  278مصدر سابقو صالعقدو .الوسيط قت نظرية ( د.عبد المجيد الإلكيز1 
د. عبد المجيد الإلكيز وعبد الباقت البكري ومإلمد طو البكير. الوجيز قت نظرية االلتزاز قت  (2)

القانون المدنت العراقتو الجزف ااوعو مصادر االلتزازو وزارة التعميز العالت والبإلث العممتو جامعة 
 .84و ص1984بغدادو 
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( ووةور قاعودة عاموة لمغموط الجووىري الباعوث الوداقر إلوا التعاقود الوذي 118قت المادة  
قوور قووت كووخص المتعاقوود أو صوو ة موون صوو اتوو أو قووت يووؤدي إلووا عوودز ن وواذ العقوودو إذا و 

صوو ة جوىريووة لمكووتف مإلووع العقوود. وكانووت كخصووية المتعاقوود أو تمووذ الصوو ة الجوىريووة 
لممعقووود عميووو ىووت الباعووث الووداقر إلووا التعاقوود. أو إذا وقوور الغمووط قووت أمووور تبووي  نزاىووة 

. إذ (1 عاقووودالمعوووامالت لممتعاقووود الوووذي يتمسوووذ بوووالغمط ان يعتبرىوووا عناصووور ةووورورية لمت
إذا وقوور  – 1نصووت ىووذه المووادة عمووا أنووو   ال عبوورة بووالظن البووين خطووأه قووال ين ووذ العقوود: 

رموووط قوووت صووو ة لمكوووتف تكوووون جوىريوووة قوووت نظووور المتعاقووودين أو يجوووب إعتبارىوووا كوووذلذ 
إذا وقور رموط  – 2لمظروو التت تز قييا العقد ولما ينبغت قت التعاموع مون إلسون النيوة. 

ت صووو ة مووون صووو اتو وكانوووت تموووذ الوووذات أو ىوووذه الصووو ة السوووبب قوووت ذات المتعاقووود أو قووو
اذا وقووووور رموووووط قوووووت اموووووور تبوووووي  نزاىوووووة  – 3الوإليووووود او السوووووبب الر يسوووووت قوووووت التعاقووووود. 

المعوامالت لممتعاقوود الووذي يتمسووذ بووالغمط ان يعتبرىووا عناصوور ةوورورية لمتعاقوود(. ويتبووين 
لمنظريووة التقميديووة قووت موون ىووذه النصوووص بووأن المكوورع العراقووت أخووذ بووالغمط المووانر وققووًا 

( موون القووانون الموودنت العراقووتو وميووزه 117الكووطر ااوع موون ال قوورة ااولووا موون المووادة  
عن الغمط الجوىري الباعث الداقر إلا التعاقد وققوًا لمنظريوة الإلديووة التوت ال تأخوذ الغموط 

قوووت و وذلوووذ (2)بنظووور ارعتبوووارو إال إذا وقووور عموووا أمووور ىوووو الباعوووث الوووداقر إلوووا التعاقووود
لتوت ( منووو وا118الكطر الوانت مون ال قورة ااولوا مون ن وس الموادةو قةواًل عون الموادة  

أقوووواز الغمووووط قييوووووا عمووووا أسووووواس النظريووووة الإلديووووووة قووووت الغموووووط موققووووًا بينيوووووا وبووووين ال قوووووو 
  .(3)االسالمت

 
                                                           

الموجز قت كرح القانون المدنتو الجزف ااوعو قت مصادر االلتزاز مر  د.عبد المجيد الإلكيزو (1)
 .137صو 1963المقارنة بال قو ارسالمتو كركة الطبر والنكر ااىميةو بغدادو 

 .281مصدر سابقو ص الوسيط قت نظرية العقدو  ( د.عبد المجيد الإلكيزو2 
قوبات دراسة مقارنة. أطروإلة دكتوراه ( مجيد خةر أإلمد عبد اهلل. نظرية الغمط قت قانون الع3  

 .46. ص2443مقدمة إلا كمية القانون. جامعة بغداد. 
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 املثحث الثانً
 أنىاع الغلط اجلىهري يف القانىنني االنكلٍزي العراقً

عة أنواع ر يسة قت القانون االنكميزي يترتب عمييا إبطاع يتخذ الغمط الجوىري أرب
(و Identical or Common Mistakeالعقودو وىووت الغمووط المتطووابق أو المكووترذ  

(و والغمووط قووت ىويووة المتعاقوود أو Non-Identical Mistakeوالغمووط ريوور المتطووابق  
 Mistake(و والغموط قوت الوويقوة التعاقديوة  Mistake as to Identityكخصويتو  

Relating to Documents  مون القوانون المودنت العراقوت 118(و كما إلددت الموادة )
السال ة الذكر أنواع الغمط الجوىري قت ىذا القانونو لذا قسوو نقوز بدراسة أنواع الغموط 

 الجوىري قت ىذين القانونين وكما يأتت:

 املطلة األول
 أو املشرتك الغلط املتطاتق

( Identical or Common Mistakeطوابق أو المكوترذ  يقصود بوالغمط المت 
وقوع الطرقين المتعاقدين قت ن س الغمطو إذ يتز إبراز العقد عما أساس اقتراض جووىري 

(و عموا الوررز مون وجوود ات واق False and Fundamental Assumptionخواط   
ورة إلا إبطاع و وموع ىذا الغمط المتطابق أو المكترذ قد اليؤدي بالةر (1 ظاىر بينيما

و ومون ااموموة عموا وقووع الطورقين المتعاقودين قوت (2 العقد بمقتةوا أإلكواز القوانون العواز
( عمووا بيوور B( موور المكووتري  A( ات وواق البووا ر  The Same Mistakeن ووس الغمووط  

بقوورةو ولووز يكوون كووال الطوورقين عمووا عمووز وقووت انعقوواد العقوودو بووأن البقوورة قوود ن قووت قبووع ذلووذ 
ىوووذه الإلالوووة قوووأن العقووود سووووو يبطوووع عموووا أسووواس اكوووتراذ أو وقووووع  الوقوووتو ق وووت مووووع

 The Subject-Matter ofالطورقين قوت ن وس الغموطو وذلوذ بخصووص مإلوع العقود  

the Contract إذ كووان كالىمووا يعتقوود بووأن البقوورة ال تووزاع عمووا قيوود الإليوواة عنوود إبووراز )
                                                           

(1)Richard Stone. The modern law of contract. Ninth Edition. Routledge, 

Taylor& Francis group. London. 2011. P.296. 

(2) Robert Duxbury, op. cit , P.66. 
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ذو إذا كوان كوال المتعاقودين العقد. كموا أخوذ القوانون المودنت العراقوت أيةوًا بوالغمط المكوتر 
( منووو والتوت نصوت عموا أنوو  ال 119قد وقعا قت ن س الغمطو وذلوذ بمقتةوا الموادة  

يجوز لممتعاقد الذي وقر قت رمط ان يتمسذ بو إال إذا كوان المتعاقود اآخور قود وقور قوت 
قمعيووار  و(ن ووس الغمووط أو كووان عمووا عمووز بووو أو كووان موون السوويع عميووو أن يتبووين وجوووده

ط ىو معيار ن ست ذاتت يرجر إلا نية المتعاقدينو قإذا لوز يكون أإلودىما مكوتركًا قوت الغم
. ويصوونو الغمووط المتطووابق أو (1)الغمووط قسووي اجأ بطمووب نقووض العقوود موون المتعاقوود اآخوور

المكترذ قت القانون االنكميزي إلا نوعين ىموا الغموط قوت وجوود مإلوع العقودو والغموط قوت 
 يو وكما يأتت:نوعية المإلع أو ص ة جوىرية ق

 الغلط في واود محل العقد: الفرع األول
(و إذا كووان الغمووط Common Lawيبطووع العقوود قووت ظووع قووانون ااإلكوواز العوواز  

 Mistake as to the Existence of the Subject-Matterقت وجود مإلع العقد  

of the Contract)  2)لعقود و وذلذ قوت إلالوة عودز عموز الطورقين المتعاقودين بوأن مإلوع ا
و وقووود انوووتين مجموووس المووووردات ىوووذا المبووودأ قوووت إلكموووو (3 ريووور موجوووود وقوووت انعقووواد العقووود

( والتت تتمخص وقا عيا بنقع Couturier V. Hastie HL 1856الصادر قت قةية  
كووإلنة موون مإلصوووع الووذرة موون أإلوود موووان  البإلوور المتوسووط إلووا إنكمتووراو وقوود قوواز مالووذ 

وناف وجودىاو وعما نإلو مؤقوت قوت أإلود المووان و الكإلنة ببيعيا إلا مكتري قت لندنو أ
وىت قوت طريقيوا إلوا إنكمتوراو إال أن المإلصووع كوان قود تعورض لمتموو قوت تموذ ااونوافو 
وقبووع انعقوواد عقوود البيوورو وان الطوورقين المتعاقوودين لووز يعممووا بووذلذو ققوود مةوويا قوودمًا نإلووو 

لبوًا بوالومن مون المكوتريو إبراز عقد بير المإلصووع قوت لنودنو ووز أقواز البوا ر الودعو  مطا

                                                           

 .266مصدر سابقو ص الوسيط قت نظرية العقدو  كيزو( د.عبد المجيد الإل1  
(2)Sir William Anson, principles of English law of contract, London 

Macmillan at the clarendon press, 1879. P.122.   

ت ربطاع ير  جانب من ال قو ارنكميزي بأن الغمط قت وجود مإلع العقد يعد رمطًا جوىريًا يك (3) 
 لمزيد من الت صيع إلوع ىذا الموةوعو ينظر: وقدالع

 Ewan McKendrick, op. cit , P.299. 
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عمووا أسوواس انتقوواع ممكيووة المإلصوووع إلووا المكووتريو وبالتووالت قيووو يتإلمووع تبعووة ىالكووو 
 Risk و وذلذ قت إلالة تم و أو ققدانو أو سرقتوو ققةت المإلكمة ببطالن العقدو عموا)

أسوووواس عوووودز وجووووود مإلووووع العقوووودو وقووووت انعقوووواد ذلووووذ العقوووودو لووووذا اليسووووتإلق البووووا ر وموووون 
مإلصوع كان قد تخمر وىو عما ظير الس ينةو قاةطر قبطانيا إلا بيعو البةاعةو قال

والتخمص منوو أوناف عممية النقعو إذ توز ت ريوغ السو ينة مون المإلصووعو وبيعوو قوت أقورب 
مينوواف لكووت ال يسوورع إليووو التموووو ودون عمووز طرقووت العقوودو والمووذان تصووورا وجوووده وقووت 

عمووا ن ووس الوونين واتبعووت ن ووس المبوودأ قووت  انعقوواد العقوودو كمووا سووارت المإلكمووة ارنكميزيووة
(و والتت سوو نتنواوع Galloway V. Galloway 1914إلكميا الصادر قت قةية  

بإلث وقا عيا الإلقًا. ويدخع ةمن ىذا النوع من الغمط أيةًا ويعد رمطًا جوىريًاو الغمط 
والوذي  (Mistake as to identity of the subject-matter)قوت ذاتيوة المإلوع 

دون إنعقوواد العقوودو عنوودما يعتقوود الطرقووان المتعاقوودان بأنيمووا يتعاقوودان عمووا كووتف  يإلوووع
. أموا بالنسوبة إلوا موقوو القوانون المودنت (1 معينو وز يتبين أنيما تعاقدا عما كتف آخر

العراقوت مون ىوذا النووع موون الغموط ققود أكورنا إلوا أن الكووطر ااوع مون ال قورة ااولوا موون 
ذا النوع من أنواع الغمط ورتب عميو بطالن العقدو إذا وقر قت ( منو أخذ بي117المادة  

و إختموو جنسوو عون المسوما قوت العقود جنس المعقوود عميووو أي الكوتف مإلوع العقود بوأن
. ويمإلووق بإلكووز إلالووة إخووتالو (2 قووإن موووع ىووذا الغمووط يمنوور إنعقوواد العقوود رنعووداز المإلووع

و إلالووة (3)قووانون الموودنت العراقووتجوونس المعقووود عميووو أيةووًاو وققووًا لوورأي جانووب موون ققووو ال
إتإلاد الجنس مر ت واإلش الت واوت قوت المن عوةو أي الت واوت ال واإلش بوين إلقيقوة المعقوود 

  عميو وما سعا إليو العاقد قت العقد.
 

                                                           

 (1) Ewan Mckendrick, Contract law, Sixth Edition, Palgrave Macmillan, 

2005, P.301. 

د.عصمت عبد المجيد بكر. نظرية العقد قت ال قو ارسالمت دراسة مقارنة مر ال قو القانونت  (2)
 .254. ص2449انين المعاصرة. دار الكتب العممية. بيروت. والقو 

 .279مصدر سابقو ص الوسيط قت نظرية العقدو  ( د.عبد المجيد الإلكيزو3  
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 الغلط في نوعية المحل أو صفة اوهرية فيه: الفرع الثاني
 Mistake as toال يعود الغمووط قووت نوعيووة مإلووع العقوود أو صوو ة جوىريووة قيووو  

Quality of the Subject-Matter)   رمطوًا موؤورًا عموا صوإلة العقودOperative 
Mistake قووووت ظووووع قووووانون ااإلكوووواز العووووازو مووووالز يقتوووورن بالتوووودليس أو التصوووووير ريوووور )

( وتووىز الطرقوان بأنيوا مون B( لوإلوة قنيوة إلوا  Aالإلقيقت. قعموا سوبيع الموواع لوو بواع  
وبالتوالت قأنيوا ذات قيموة كبيورةو إال أنوو تبوين بعود (و Constableأعماع ال نان الكيير  

ذلووذ بأنيووا ليسووت موون أعموواع ذلووذ ال نووانو وأن قيمتيووا أقووع ممووا تصووورا بكويوورو ق ووت موووع 
ىووذه الإلالووة يعوود العقوود صووإليإلًاو مووا لووز يوجوود تصوووير ريوور إلقيقووت قابووع رقامووة الوودعو  

 Actionable Misrepresentation) 1)السوت ناو قوت و وىوو موا أخوذت بوو مإلكموة ا
( Leaf V. International Galleries CA 1950إلكميووا الصووادر قووت قةووية  

والتت تتمخص وقا عيا بقياز المدعت بكراف لوإلة قنية من المودعا عميووو اعتقود الطرقوان 
( إال أن المودعت اكتكوو بعود John Constableبأنيا تعود لمرساز البريطانت الكويير  

إلووة ليسووت موون عمووع ذلووذ ال نووانو قأقوواز الوودعو  عمووا مةووت موودة خمووس سوونوات بووأن المو 
أساس التصوير رير الإلقيقت والغمطو ونج  قت دعو  التصوير رير الإلقيقت انو كان 

و إال أنووو ققوود إلقووو قووت إبطوواع العقوود بسووبب (2 موون النوووع البووريف الصووادر عوون إلسوون نيووة
ا التووودليس (و ان الموودة تبوودأ بالسوووريان بالنسووبة إلووLapse of Timeموورور الزمووان  

البووريف موون توواريم إبووراز العقوود ولوويس موون توواريم اكتكوواو التوودليسو ولكنووو لووز يوونج  قووت 
( ولوووز يجعوووع مإلوووع العقووود مختم وووًا Qualityدعوووو  الغموووطو انوووو كوووان متعمقوووًا بالنوعيوووة  

إختالقوًا جوىريووًا عون الكووتف الوذي اعتقوود الموودعت بأنوو يررووب قوت كوورا وو ققود اعتقوود بأنووو 
وبال عع ققد قاز بكراف لوإلة قنية. كما كان مجمس الموردات قد قةا يكتري لوإلة قنيةو 

بصإلة العقدو عما الررز من الغمط قت نوعية مإلع العقدو وذلذ قت إلكموو الصوادر قوت 

                                                           

(1)Robert Duxbury, op. cit, P.66. 

(2)Walter Jones, The Position and Rights of a Bona Fide Purchaser for Value 

of Goods Improperly Obtained, Cambridge University Press, 2015, P.23. 
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بقيواز  (1)( والتوت توتمخص وقا عيواBell V. Lever Bros. Ltd. HL 1932قةوية  
( Snelling( و  Bell ( بتعيوين الموودعا عمييموا السوويدين Lever Brothersكوركة  

( اسووميا Subsidiary Companyكموودير ومسوواعده عمووا التوووالتو قووت كووركة قرعيووة  
 Niger  و ولمووودة خموووس سووونواتو وذلوووذ بمقتةوووا عقووود العموووع)Contract of 

Employment المبووورز بوووين الطووورقينو إال أنوووو وبسوووبب ااداف الةوووعيو ليوووذه الكوووركة )
ا مور قورع آخور مون قروعيوا قصوار المودعا ( دمجيوLever Brosال رعية قررت كركة  

( Lever Brosعمييموووا زا ووودين عووون الإلاجوووة وقا ةوووين عووون العموووعو وقاموووت كوووركة  
جنيوو كتعوويض  -340444-بصيارة عقد منإلت بمقتةواه المودعا عمييموا مبمغوًا قودره 

عون ققوود العمووع قووت الكووركةو إذا مووا واققووا عموا توورذ العمووع قعميووًا ومغووادرة الكووركةو قواقووق 
عا عمييما عما إيجاب الكركة واستمما المبمغو إال أنو اتة  قيما بعد بأن المودعا المد

عمييما قد أخوال إخوالاًل خطيورًا بأإلود االلتزاموات الناكو ة عون عقود العموع الوذي كوان ناقوذًا 
( بإنيوواف عقووود Lever Brosقبووع إنوودماج الكوووركة ال رعيووةو مموووا يعطووت الإلوووق لكووركة  

ار ودون تقديز أيوة تعويةواتو ان موا ارتكبواه مون إخوالع العمع المبرز معيما دون اخط
( الوودعو  عمووا أسوواس Lever Brosيسووتإلق الطوورد ولوويس التعووويضو قأقامووت كووركة  

الغمط الذي وقعت قيوو عندما أبرمت عقدًا مور المودعا عمييموا لتعويةويماو وىوت تعتقود 
ع المودعا عمييموا بوجود التزاز قانونت عما عاتقيوا بودقر التعوويضو دون أن تعموز بوإخال

( عوودز اتجوواه نيووة الموودعا عمييمووا إلووا Juriesبالتزاماتيمووا السووابقةو وقوود تبووين لممإلم ووين  
( وقوووووووت انعقووووووواد ات ووووووواق التعوووووووويض Breach of Dutyارخوووووووالع بالواجوووووووب  

 Compensation Agreement و وقةوا مجموس المووردات بووأن الغموط الوذي وقعووت)
العقدو مما ال يجعمو  أي مإلع العقد( مختم ًا  قيو الكركة ىو مجرد رمط قت نوعية مإلع

اختالقًا جوىريًا عموا كوان يعتقوده المتعاقودون أوموا يودور قوت أذىوانيزو كموا قةوا بصوإلة 
                                                           

ت: لكترونلمزيد من الت صيع إلوع القةية ينظر الموقر ار( (1
https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_v_Lever_Brothers_Ltd  تمت زيارة الموقر

 .15/4/2418بتاريم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_v_Lever_Brothers_Ltd
https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_v_Lever_Brothers_Ltd
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( بوووأن الغموووط قوووت الكوووتف المعقوووود عميوووو  مإلوووع Atkinو وذكووور القاةوووت الموووورد  (1 العقووود
يجعوع نوعيوة مإلوع  العقود( اليوؤور عوادة عموا رةواف الطورقينو موا لوز يكون رمطوًا مكوتركاً 

و (2 العقوود مختم ووة اختالقووًا جوىريووًا عمووا كووان يعتقووده المتعاقوودون أو مووا يوودور قووت أذىووانيز
 Fundamentalوعمووا الوووررز مووون أن الغمووط قوووت ىوووذه القةووية كوووان رمطوووًا جوىريووًا  

Mistake  و إال أن المإلكموووة كي توووو كغموووط مكوووترذ قوووت نوعيوووة المإلوووع)Identical 
Mistake as to Quality) و والووذي ال يووؤور عمووا صووإلة العقوود بمقتةووا قووانون

ااإلكوواز العووازو وجوودير بالووذكر ققوود أكووار الإلكووز الصووادر قووت ىووذه القةووية عوون مجمووس 
الموردات بأن العقد قد يبطعو إذا بمغ الغمط قت نوعيوة مإلوع العقود منزلوة الغموط الجووىري 

 Fundamental Mistakeلعراقووت موون (. أمووا بالنسووبة إلووا موقووو القووانون الموودنت ا
الغمووط قووت صوو ة جوىريووة قووت الكووتف مإلووع العقوودو ققوود عوود ىووذا النوووع موون الغمووط رمطووًا 
جوىريووًا كووذلذو إذا كووان ىووو الباعووث الووداقر إلووا التعاقوود. وذلووذ إذا وقوور الغمووط قووت صوو ة 

( منووو. والكووطر 118جوىريووة لمكووتف مإلووع العقوودو بمقتةووا ال قوورة ااولووا موون المووادة  
( منوو قوت إلالوة قووات الوصوو المررووب قيووو 117من المادة   الوانت من ال قرة ااولا

إذا إتإلد الجنس وتخمو وصو مرروب قيو. قينعقد العقد صإليإلًا ناقذًاو إال أنو موقوو 
عما إجازة من وقر قت الغمط قت الإلالتين. ويعرو خيار إجازة أو نقض العقد الموقوو 

الوة بيور مواع بوصوو مررووبو قت موع ىذه الإلالة بخيار الوصووو والوذي يتإلقوق قوت إل
 قيكووون لووو الخيووار بووينو (3 وووز يظيوور لممكووتري تخمووو الوصووو المرروووب قيووو عوون المبيوور

 ؛رقووض المبيوور وبووين أخووذه بجميوور الووومن المسووماو وال يإلووق لووو المطالبووة بإنقوواص الووومن
وىوذا الإلكوز مقتوبس مون  و(4 ان ااوصاو مالز تكن مقصودة ال يقابميا كتف من الومن

                                                           

(1)Paul Richards, op. cit, P.190. 

(2)Edwin Peel and .G. H. Treitel, Treitel on The law of contract, Twelfth 

Edition, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2010, P.320. 

والقوانين د.إبراىيز دسوقت أبو الميع. العقد رير الالزز دراسة مقارنة معمقة قت ال قو ارسالمت  (3)
 .66. ص1994الوةعية. جامعة الكويت. 

( سميز رستز باز المبنانتو كرح المجمةو المجمد ااوعو منكورات الإلمبت الإلقوقيةو بدون سنة طبرو 4 
 .165ص
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وىووو مووا  و(2 ( موون مجمووة ااإلكوواز العدليووة314و ومسووتمد موون المووادة  (1)سووالمتال قووو ار
بوأن  المميوز كوان قود إدعوا  (3 أخذت بو مإلكمة تمييز العراقو إذ جاف قت أإلود أإلكاميوا

ظيوووور المبيووور مخال وووًا لمعقووود وأن عقووود البيووور قيوووو روووبن قكوووان عموووا المإلكموووة أن تكموووو 
ميالووووو الموووودة الموووودعا عميووووو بإقامووووة الوووودعو  وطمووووب قسووووم ال عقوووود لمسووووببين المووووذكورين واك

عادتووو لمإلكمتووو  المناسووبة لووذلذ. قعوودز قياميووا بووذلذ نقووص يوجووب نقووض الإلكووز المميووز واك
عتبوووار الووودعو  مسوووتأخرة  رميووواع المميوووز بإقاموووة الووودعو  ل سوووم االعقووود المووودة المناسوووبة واك

تووت كانووت نتيجوة ذلذ(.ومعيووار الغمووط الجوووىري الووذي تتإلودد بمقتةوواه الصوو ة الجوىريووة ال
و ال يجعووع العقوود (4)مإلووع ارعتبووار لوود  المتعاقوودين عنوود التعاقوود ىووو معيووار ن سووت ذاتووت

موقوقًا لمغمطو إال إذا بموغ إلودًا مون الجسوامة قوت نظور المتعاقود الوذي وقور قيوو. بإليوث لوز 
. وان ىوذا المعيوار يإلواوع التقصوت عون إلالوة (5 يكن ليرتةت إبراز العقد لوال وقوعو قيوو

ة قووت أعموواق الوون سو قإنووو ينبغووت تعزيووزه بقرينووة موةوووعية قواميووا الظووروو ن سووية كامنوو
 كووون الصوو ة جوىريووةو طبقوواً . قت(6 المالبسووة لمتعاقوودو قةوواًل عوون إلسوون النيووة قووت التعامووع

ليوذا المعيووارو لوويس عمووا أسوواس مووا إتجيووت إليووو نيووة الطوورقين المتعاقوودين قإلسووبو ولكوون 

                                                           

  .94و ص1974( د. إلسن عمت الذنونو أصوع االلتزازو مطبعة المعاروو بغدادو 1 
لية عما أنو   اذا باع مااًل بوصو مرروب قظير ( من مجمة ااإلكاز العد314نصت المادة   (2)

ن كاف أخذه بجمير  المبير خاليا عن ذلذ الوصوو كان المكتري مخيرًا إن كاف قسم البير واك
ويسما ىذا الخيار: خيار الوصو. موال: لو باع بقرة عما أنيا إلموب قظيرت و الومن المسما

لياًل عما أنو ياقوت اإلمر قظير أص ر  رير إلموبو يكون المكتري مخيرًا ؛ وكذا لو باع قصاً 
 يخير المكتري(.

سممان بياتو نقاًل عن  7/11/1956قت  56/إلقوقية/1457( إلكز مإلكمة تمييز العراق ذو الرقز 3 
 .148و ص1962القةاف المدنت العراقتو الجزف ااوعو كركة الطبر والنكر ااىميةو 

 .259مصدر سابقو ص دو الوسيط قت نظرية العق ( د.عبد المجيد الإلكيزو4 
 .144د.منذر ال ةع. مصدر سابق. ص (5)
د.درع إلماد. النظرية العامة لاللتزاماتو القسز ااوعو مصادر االلتزازو مكتبة السنيوريو بيروتو  (6)

 .136و ص. 2416بيروتو 
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. (1 عاقوود وإلسوون نيتيمووا قووت التعاقوود أيةوواً عمووا أسوواس الظووروو الموةوووعية المالبسووة لمت
قمن يكتري قطعة من تاجر متخصص ببير التإلو ااورية ظنًا منو أنيا أورية ووز يتبوين 
خووالو ذلووذو قيجوووز لووو أن يتخووذ موون واقعووة تعاممووو موور ذلووذ التوواجر قرينووة روبووات إتجوواه 

. (2 النيووةنيتيمووا المكووتركة إلووا التعامووع بتإلووو أوريووة وليسووت مزي ووة وعمووا أسوواس إلسوون 
بوأن المكورع يكوون قود أخوذ بمعيوار موةووعت أيةوًا إلوا جانوب  (3)وير  جانب من ال قو

( مووون القوووانون 118المعيوووار الكخصوووتو عنووودما إكوووترط قوووت ال قووورة ااولوووا مووون الموووادة  
 قوت نظور المتعاقودين" ولويس أإلودىما قإلسوب.المدنت العراقت " أن تكون الصو ة جوىريوة 

غمووط أيةووًا الغمووط قووت العناصوور الةوورورية لمتعاقوود بمقتةووا كمووا يمإلووق بيووذا النوووع موون ال
( المكووووار إلييووووا سووووابقًاو والتووووت ىووووت أمووووور تبووووي  نزاىووووة 118ال قوووورة الوالوووووة موووون المووووادة  

عناصوور ةوورورية لمتعاقوودو وتكووتمع  يعوودىاالمعووامالت لممتعاقوود الووذي يتمسووذ بووالغمط أن 
الغمووط قمكووت يووؤدي  و(4 عووثعمووا نوووعين موون الغمووط ىمووا الغمووط قووت القيمووة والغمووط قووت البا

قت القيمة إلا وقو العقدو قإنو ال بد أن يكون جوىريًا ينكأ عن الغبن الذي يترتب عميو 
 . (5 إختالع التوازن بين اادافات التعاقدية

 
 

                                                           

و 1996الموجز قت مصادر االلتزازو منكأة المعارو باالسكندريةو مصرو و د. أنور سمطان (1)
  .94ص

د.عبد الرزاق أإلمد السنيوري. الوسيط قت كرح القانون المدنت. الجزف ااوع. نظرية االلتزاز  (2)
القانون. منكأة المعارو -االوراف بال سبب-العمع رير المكروع-بوجو عاز. مصادر االلتزاز. العقد

  .243. ص2444بارسكندرية. مصر.
  .184( د.إلساز الدين كامع ااىوانت. مصدر سابق. ص3 

د. عصمت عبد المجيد بكرو النظرية العامة لاللتزاماتو الجزف ااوعو مصادر االلتزازو الذاكرة  (4)
 .234صو 2411لمنكر والتوزيرو عمان ااردنو

د. درع إلماد.مصدر . ينظر أيةًا وبن س المعنا 145د.منذر ال ةع. مصدر سابق. ص (5)
 .137سابق. ص
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 املطلة الثانً
 الغلط غري املتطاتق

( عودز وقووع الطورقين Non-Identical Mistakeيقصد بالغمط ريور المتطوابق  
ىوو الغموط المتبوادع الوذي يسوتف  األولن قت ن س الغموطو ويكوون عموا نووعين: المتعاقدي

قيو كع من الطرقين المتعاقدين قيز نية الطرو اآخر نتيجة تعارض أو تقاطر الغايوات 
ىووو الغمووط ااإلووادي أو المن وورد الووذي يقوور قيووو أإلوود الطوورقين ققووط قووت  الثــانيو و(1 بينيمووا

طوورو اآخور بإلقيقووة الغموطو وسوووو نبإلوث اآن قووت الغموطو قوت الوقووت الوذي يعمووز قيوو ال
 ىذين النوعين وكما يأتت:

 الغلط المتبادل: الفرع األول
(و ىووووو تعووووارض أو تقوووواطر الغايووووات Mutual Mistakeإن الغمووووط المتبووووادع  

 Cross-Purposes بووووين الطوووورقين المتعاقوووودينو إذ يعتقوووود أإلوووود الطوووورقين المتعاقوووودين )
و قوت إلوين يعتقود الطورو اآخور بغيور (2 مسوألة معينوة بوجود كتف معوينو أو يرموت إلوا

 Consensusذلذو أو يقصد مسألة أخر و لعودز وجوود إت واق ذىنوت بوين المتعاقودين  
ad idem or Meeting of Minds) 3) لذا يعرو ىذا النوع من أنوواع الغموط بوالغمط .
قد تبنوت . و (mistake Cross-Purposes) 4الناجز عن تعارض أو تقاطر الغايات  

 Operative Mutualالمإلكموووة مبووودأ الغموووط المتبوووادع الموووؤور عموووا صوووإلة العقووود  
mistake  قت إلكميا الصادر قت قةية )Raffels V. Wichelhaus 1864. 2H 

                                                           

(1)Robert Duxbury, op. cit , P.68. 

(2) Brian. H. Bix. Contract Law. Rules, Theory and Context. First Edition. 

Cambridge University Press. 2012. P.46. see also Paul Richards, op. cit , 

P.193. 

 (3) Pamela R. Tepper. The Law of Contracts and the Uniform Commercial 

Code. Second Edition. DELMAR CENGAGE learning. New York. 2012, 

P.109.  

(4)Jill poole. Textbook on Contract Law. Thirteenth Edition. Oxford 

University Press.2016, P.83. 
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& C. 906 Court of Exchequer والتت توتمخص وقا عيوا بمواققوة المودعا عموييز )
لبيووور بكووورط التسوووميز عموووا عموووا كوووراف كوووإلنة مووون القطووون مووون المووودعين بمقتةوووا عقووود ا

( والتوت Peerlessمون السو ينة التوت تإلموع اسوز   (Ex Ship Contract) 1الرصويو  
(و وكوان مون المقورر أن تغوادر سو ينتان Bombayمن المقرر أن تبإلر إلا إنكمترا من  

(و واعتقود المودعا عموييز بوأن السو ينة المقصوودة Bombayبن س ىذا االسز من ميناف  
توووت سوووتغادر المينووواف قوووت كوووير أكتووووبر  تكووورين ااوع( قوووت إلوووين اعتقووود ىوووت السووو ينة ال

الموودعون بووأن السوو ينة المقصووودة ىووت السوو ينة التووت سووتغادر المينوواف قووت كووير ديسوومبر 
 كوانون ااوع(و لووذا ققود ظيوور تعوارض أو تقوواطر قوت الغايوواتو بخصووص االت وواق الووذي 

لتوت تموت بوين الطورقين تتسوز تز بين الطرقينو ققةت المإلكمة قت إلكميا بأن الص قة ا
و لعووووووودز وجوووووووود ات ووووووواق ذىنوووووووت (2 بدرجوووووووة كبيووووووورة مووووووون الغمووووووووض وعووووووودتيا عقووووووودًا بووووووواطالً 

 Consensus Ad Idem بوين الطورقينو واكوارت قوت إلكميوا بعود أن تبنوت المعيوار )
 لن (Reasonable Person( بأن الكخص المعتاد  Objective Testالموةوعت  

نة من الس ينتين جر  االت واق عمييواو وطالموا أن الصو قة يكون بمقدوره أن يقرر أية س ي
اكتن يا ىذا الغمووض الكبيور بعود تطبيوق المعيوار الموةووعت عمييواو قوأن العقود البود أن 

وان الكووخص المعتوواد لووز يكوون بوسووعو أن يإلوودد مووا كووان يعتقووده (3 يكووون بوواطاًل ال مإلالووة
أنوووووووو رمووووووووط جوووووووووىري الطرقوووووووان موووووووون وراف تموووووووذ الصوووووووو قةو وكي ووووووووت المإلكموووووووة الغمووووووووط ب

 Fundamental Mistake  أموا قوت قةوية .)Wood V. Scarth 1858 ققوود )
قةوت المإلكموة قوت إلكميووا بصوإلة العقود المبوورز بوين الطورقينو انووو لوز يتسوز بووالغموض 

                                                           

 Ex Shipيمتزز البا ر بمقتةا عقد البير بكرط التسميز عما الرصيو بعد ارنزاع من الس ينة   (1)
Contractا المكتري قت ميناف الوصوع أو التسميز وال تنتقع الممكية إلا ( بتسميز البةاعة إل

لا إلين Riskالمكتري إلتا يتز التسميزو وتكون تبعة اليالذ   ( عما البا ر خالع الرإلمة واك
ttp://definitions.uslegal.com/exh-ت: لكترونالتسميز. لمزيد من الت صيع ينظر الموقر ار

contract/-ship  15/4/2418تمت زيارة الموقر بتاريم. 
(2)Atiyah .P.S. and Stephen A. Smith, op. cit, P.43. 

(3)Paul Richards, op. cit , P.193. 

http://definitions.uslegal.com/ex-ship-contract/
http://definitions.uslegal.com/ex-ship-contract/
http://definitions.uslegal.com/ex-ship-contract/
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الذي يمنر انعقاد العقدو وتتمخص وقا ر ىذه القةية بارساع المدعا عميو إيجابًا مكتوبًا 
 -63-( لألخيوور بووأجرة قوودرىا Public Houseنووة  إلووا الموودعت بخصوووص تووأجير إلا

جنييًا سنويًاو وبعد مإلادوات بين المدعت وبين كاتب المودعا عميوو الوذي كوان يتصورو 
كوكيووووع لمموووودعا عميوووووو واقووووق الموووودعت عمووووا اريجوووواب كتابووووةو وىووووو يعتقوووود بووووأن ااجوووورة 

 Rental بمقتةووا جنييووًا ىووت المبمووغ الوإليوود الووذي ينبغووت عميووو دقعووو  -63-( البالغووة
-العقدو وقت الواقر ققد اتجيت نية المدعا عميو إلا الإلصوع عما مبمغ إةواقت قودره 

جنيوووو وكووان يعتقوود أن كاتبووو أوةوو  ذلووذ لمموودعتو قوورقض الموودعا عميووو إبووراز  -544
(و إال أن Specific Performanceالعقدو قأقاز المدعت الدعو  طالبًا التن يذ العينوت  

بالتن يذ العينوتو وقةوت قوت إلكميوا بعودز بطوالن العقودو انوو المإلكمة رقةت الإلكز لو 
 Mutualلووز يتسووز بووالغموض الووذي يمنوور انعقوواد العقوود عمووا أسوواس الغمووط المتبووادع  

Mistakeًا بمقتةا قانون ااإلكاز (و وجاف قت إلكميا بأنو إلتا وأن كان العقد صإليإل
يض بمقتةوووا قواعووود نوووو يمكووون أن يكوووون المووودعا عميوووو مسوووؤواًل عووون دقووور التعوووو إالعووواز ق

 . (1 (و عما الررز من عدز إمكانية المجوف إلا التن يذ العينتEquityالعدالة وارنصاو  
 الغلط المنفرد: الفرع الثاني

 قيو وىز جوىري أو اعتقاد خاط  (Unilateral Mistakeأما الغمط المن رد  
طوورو اآخوور و قووت الوقووت الووذي يكووون قيووو ال(2 يقوور قيووو أإلوود الطوورقين بخصوووص العقوود

. وقود يتجسود ىوذا النووع مون (3 عالمًا بيذا الغمطو أو أن الظوروو ت تورض إلتموًا عمموو بوو
الغموووط عنووودما يبووودو أن ىنووواذ إت ووواق ظووواىري بوووين ااطوووراوو إال أن الإلقيقوووة ىوووت ريووور 

 Operative Unilateral. ولكت يكون الغمط المن ورد موؤورًا عموا صوإلة العقود  (4)ذلذ
                                                           

(1) Edwin Peel, op. cit, P.348. See also: Robert Duxbury, op. cit, P.69. 
 (2) Brian. H. Bix. op. cit. P.46. 

(3)Michael Furmston. Cheshire, Fifoot & Furmston's Law of Contract. 

Fifteenth Edition. Oxford University Press. 2007. P.309.  
د.مصط ا سممان إلبيبو المصطمإلات القانونية قت العقود ارنكميزيةو دار الوقاقة لمنكر  (4  

 .159و ص2449والتوزيرو 
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Mistakeأن يقوور قووت بنووود العقوود ن سووياو وىووو مووا جوور  قعوواًل قووت قةووية  (و قأنووو ينبغووت
 Hartog V. Colin & Shields 1939 3 All ER 566 والتوت توتمخص وقا عيوا )

بصدور إيجاب عن المدعا عمييز ببير بةاعة إلا المودعين وبوومن مقودر عموا أسواس 
إلوودة القياسووية (و وقوود قبووع الموودعون اريجووابو إال أن الو Poundالوووزن المتموووع بالرطووع  

التوووت كانوووت مسوووتعممة قوووت بيووووع مووووع تموووذ البةووواعةو ىوووت عموووا أسووواس القطعوووةو وعموووز 
البووا عون الموودعا عمووييز بيووذا الغمووطو قووتز تعووديع السووعر عمووا أسوواس القطعووة بنوواف عمووا 
طمووبيزو عممووًا أن القيمووة المقوودرة عمووا أسوواس سووعر القطعووة تبمووغ ومووث القيمووة عمووا أسوواس 

مة ببطالن العقدو وجاف قت إلكميوا بوأن الظوروو المالبسوة الوزن بالرطعو ققةت المإلك
انووو  ؛لمغمووط الووذي وقوور قيووو الموودعا عمووييزلمواقعووة ت توورض إلتمووًا وجوووب إدراذ الموودعين 

متعمق ببند من بنود العقد. قت إلين ال يك ت الغمط قت تقدير نوعيوة مإلوع العقود ربطواع 
 العقد عما أساس الغمط المن رد. 

مودنت العراقوت أيةوًا بوالغمط المن ورد أو ال وردي بمقتةوا الموادة كما أخوذ القوانون ال
( منو السال ة الذكرو والتوت وةوعت معيوارين ن سويين أو ذاتيوين لمتإلقوق مون وقووع 119 

الغمووط ال وورديو وىمووا عمووز الطوورو اآخوور ريوور الواقوور قووت الغمووط بوووو أو كووان قووت وسووعو 
انوو سوتف ؛ مر مون طموب إبطواع العقودعميو التذالعمز بو. ق ت كمتت الإلالتين قإنو يمتنر 

النية قت الإلالة ااولا لعممو بالغمطو وميمع قت الإلالوة الوانيوةو انوو كوان بمقودوره العموز 
  .(1)بو. وجزاؤه قت الإلالتين الرةوخ ربطاع العقد

 املطلة الثالث
 الغلط يف هىٌح املتعاقذ أو شخصٍته

 Mistake as to the Identityيقصد بالغمط قت ىوية المتعاقد أو كخصيتو  
of the Other Party الوىز أو االعتقاد الخاط  الوذي يتولود قوت ذىون أإلود ااطوراو )

                                                           

  .274مصدر سابقو ص الوسيط قت نظرية العقدو  ( د.عبد المجيد الإلكيزو1  
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و والوووذي (1 المتعاقووودة بخصووووص ىويوووة أو كخصوووية الطووورو اآخووور قوووت الرابطوووة العقديوووة
( إلوا Aو وموالوو لوو اتجيوت نيوة  (2 يؤدي إلا إبطاع العقد قت ظع قانون ااإلكواز العواز

و ويووور  جانوووب مووون ال قوووو (B) 3( متوىموووًا بأنوووو  C(و ولكنوووو تعاقووود مووور  Bمووور  التعاقووود 
 Operativeو بوووأن معظوووز إلووواالت الغموووط الموووؤور عموووا صوووإلة العقووود  (4 ارنكميوووزي
Mistakeو ان الطوورو (5 ( الووذي يتعمووق بيويووة المتعاقوود أو كخصوويتو ىووت رمووط من وورد

ن عموا عموز بوذلذ الغموطو ( يكو Non-Mistaken Partyاآخر رير الواقر قت الغمط  
ن لوز Fraudقيو الذي خطط لو قت الغالبو عن طريق التدليس واالإلتيواع   (و وإلتوا واك

تبطوووع المإلكموووة العقووود عموووا أسووواس الغموووطو قأنوووو قووود يكوووون قووواباًل لضبطووواع عموووا أسووواس 
ذا موووا Fraudulent Misrepresentationالتصوووير ريوور الإلقيقوووت ارإلتيووالت   (و واك

( قبووع Innocent Third Partyعقوود إلووا الغيوور الإلسوون النيووة  انتقووع الكووتف مإلووع ال
( عموا ذلوذ Good Titleإبطواع العقودو قوأن ذلوذ الغيور قود يكتسوب إلوق ممكيوة خاصوة  

أما بالنسبة إلا موقو القانون المدنت العراقت من الغمط قت كخص المتعاقد أو الكتف. 
كذلذو إذا كان ىوو الباعوث  ققد عد ىذا النوع من الغمط رمطًا جوىرياً ص ة من ص اتوو 

وكانوووت كخصوووية المتعاقووود مإلوووع إعتبوووار قوووت العقووودو أو كانوووت تموووذ الوووداقر إلوووا التعاقووود. 
الموادة الص ة ىت السبب الوإليد أو الر يس قت التعاقدو وذلذ بمقتةا ال قرة الوانيوة مون 

( منووو. قووإذا وقوور الغمووط قووت كخصووية المتعاقوود أو صوو ة موون صوو اتوو بإليووث كانووت 118 

                                                           

 (1) Jill Poole, James Devenney & Adam Shaw-Mellors. Concentrate 

Contract Law. Third Edition. Oxford University Press.2017., P.30. 

(2)Ewan Mckendrick. Contract Law, Text, Cases, and Materials. Fifth 

Edition. Oxford University Press. 2012. P.526.   

و 2441د. مجيد إلميد العنبكتو مبادئ العقد قت القانون ارنكميزيو منكورات جامعة النيرينو  (3)
 .73ص

(4)Robert Duxbury, op. cit , P.70. 

(5)Jack Beatson, Andrew Burrows, john cartwright. Anson's law of Contract, 

Thirtieth Edition, Oxford university press, 2016. P.289.  
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و مإلع إعتبار قت العقد أو تمذ الص ة جوىرية قت التعاقدو قإنيما تعدان الوداقر كخصيت
 . (1)عما التعاقدو مما يترتب عمييما وقو العقد لمصمإلة الطرو الذي وقر قت الغمط

 املطلة الراتع
 الغلط يف الىثٍقح التعاقذٌح

الووذي  ىنواذ قاعوودة عامووة قووت القووانون ارنكميووزي مؤداىووا التووزاز أي كووخص بتوقيعووو
يةعو عما وويقة ماو سواف أكان قد قرأىا وقيز مةمونيا أز الو وىو المبدأ الذي اتبعتو 

( كموا L’estrange V. Graucob 1934المإلكموة قوت إلكميوا الصوادر قوت قةوية  
يصير العقد قاباًل لضبطاعو إذا موا توز إلوث كوخص موا عموا التوقيور عموا وويقوة تعاقديوة 

 Contractual Documentريووووق التوووودليس  ( عوووون طFraud أو التصوووووير ريوووور )
(و ويصووير العقوود قوواباًل لضبطوواع أيةووًاو إذا مووا تووواقرت Misrepresentationالإلقيقووت  

(و وقوت Common Lawإإلد  إلاالت الغموط المعروقوة قوت ظوع قوانون ااإلكواز العواز  
ف ريوواب كووع ىووذه الإلوواالت والعوامووعو قأنووو يمكوون التمسووذ بمبوودأ  ن ووت االكووتراذ قووت إنكووا

 Plea of Non Estالسوند( أو موا يعورو بالودقر بن وت االكوتراذ قوت إنكواف السوند  
Factum)  2) وىووووو موووون الوووودقوع القديمووووة قووووت القووووانون ارنكميووووزيو والووووذي يسووووتعمع قووووت و

و إال أنوو توز توسوير نطواق (Illiterate Persons) 3ااصع لإلماية ااكخاص ااميين  
و والوذين يعتقودون (4 ذين يجيودون القورافة والكتابوةتطبيقو الإلقًا ليكمع إلتا ااكوخاص الو

عنووود تووووقيعيز عموووا وويقوووة موووا أو مسوووتند بأنوووو يختموووو إختالقوووًا تاموووًا عموووا ىوووو عميوووو قوووت 
 Fosterو وقد سمإلت المإلكمة لممدعا عميو التمسذ بيذا الدقر قوت قةوية  (5 الإلقيقة

                                                           

 .256مصدر سابقو ص الوسيط قت نظرية العقدو  ( د.عبد المجيد الإلكيزو1  
(2) John Cartwright, Contract Law: An Introduction to the English Law of 

Contract for the Civil Lawyer, Second Edition, Hart Publishing Ltd, 2013, 

P.161. 

(3)Michael Furmston, op. cit, P.322. 

(4)Robert Duxbury, op. cit , P.83. 

(5) John Wilman, Brown: GCSE Law, Ninth edition, Thomson Sweet & 

Maxwell, 2005, P.161. 
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V. MacKinnon 1869 ىووو رجووع ( والتووت تووتمخص وقا عيووا بقيوواز الموودعا عميوووو و
طواعن قووت السوون وةووعيو البصورو بووالتوقير عمووا مسووتند بعود أن جوور  إلوووو عمووا ذلووذو 

بالرو بأن ذلذ المسوتند ىوو ةومانة  ك الوة(   (و إال أنوو تبوين الإلقوًا بوأن Guaranteeواك
( صوارت مسوتإلقة ااداف Bill of Exchangeالمسوتند ىوو قوت إلقيقتوو إلوالوة تجاريوة  

لية المدعا عميو عن الإلوالةو انو لز يكن مقصورًا لممدعتو ققةت المإلكمة بعدز مسؤو 
وسوومإلت لووو بالتمسووذ بالوودقر بن ووت االكووتراذ قووت إنكوواف السووندو إال أن إطووالق الإلووق قووت 
التمسذ بيذا الدقر وعدز تقييدهو أد  إلا التعسو قت استعمالوو قةواًل عون عودز اليقوين 

 Uncertaintyو ااوع ىووو (1 تمسووذ بووو(و لوذا قرةووت المإلوواكز ارنكميزيووة قيوودين عمووا ال
 Fundamentalأن رمووط الموقوور قووت طبيعووة السووند ينبغووت أن يكووون رمطووًا جوىريووًا  

Mistake والوانت ىو أنو ينبغت عما الموقور تووخت الإلوذر عنود توقيعوو عموا المسوتندو )
( وقيموووا يتعموووق بالقيووود ااوع ققووود اتجوووو رأي Carelessnessواالبتعووواد عووون الالمبووواالة  

عوودز إمكانيووة التمسووذ بيووذا الوودقر و إذا كووان الغمووط الووذي وقوور قيووو الكووخص المإلوواكز إلووا 
الموقر عما المستند التعاقدي ىو مجرد رمط قت المةمون أو المإلتو  وليس قت ص ة 

( وقود اسوتندت المإلكموة Character or Class of the Deed  (2 المسوتند أو نوعوو
( Howatson V. Webb CA 1908عما ىذا الرأي قت إلكميا الصادر قت قةية  

والتووت تووتمخص وقا عيووا بتمسووذ الموودعا عميوووو والووذي يعمووع كاتبووًا لوود  مكتووب لممإلاموواةو 
( أزاف دعوو  Plea of Non Est Factumبالودقر بن وت االكوتراذ قوت إنكواف السوند  

( وذكور بأنوو كوان يعتقود بأنوو سوند ناقوع لمممكيوة Mortgage deedتتعمق بمستند رىون  
 Transferring Property Deed ققةوت المإلكموة قوت إلكميوا بأنوو ينبغوت التمييوز )

بين عدز قدرة الموقر عما تقرير ص ة أو نوعية السند الذي وقور عميووو وبوين مإلتوواه أو 
مةوومونوو قووالموقر كووان يعمووز بأنووو يتعامووع موور ن ووس النوعيووة موون السووندات التووت يررووب 

ي تةووووومن تعيووووودًا بالووووودقر التعاموووووع معيووووواو ولكنوووووو لوووووز يتإلقوووووق مووووون مإلتوووووو  السوووووندو والوووووذ

                                                           

(1)Robert Duxbury, op. cit , P.64. 

(2)Ewan McKendrick, op. cit, P.190. 
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 Covenant to Pay لذا ال يبطع العقدو إال أن مجمس الموردات استبدع ىذا المعيار )
 Saunders V. Anglia Building Societyالإلقًا قوت إلكموو الصوادر قوت قةوية  

HL 1971 لعووودز واقعيتووووو والمعيوووار المعمووووع بوووو قوووت الوقوووت الإلاةووور ىوووو معيوووار )
( بووين الوويقووة الموقوور عمييووا قعوواًل Fundamental Differenceاالخووتالو الجوووىري  

و أموا قيموا يتعموق بالقيود الووانت ققود (1 وبين ما كوان يعتقوده الموقور بخصووص تموذ الوويقوة
 Carlisle andقةووووت مإلكمووووة االسووووت ناو قووووت إلكميووووا الصووووادر قووووت قةووووية  
Cumberland Banking Co. V. Bragg CA 1911 بوأن ارىمواع مون جانوب )

عما الوويقة أو السند ال يؤدي إلا ارخ اق قت التمسذ بيذا الودقرو إال إذا تعموق  الموقر
و إال أن ىووذا المبوودأ اتسووز (Negotiable Instrument) 2ااموور بسووند قابووع لمتووداوع  

بعوودز المنطقيووة ومووا لبووث أن ألغووت عوون طريووق إلكووز مجمووس الموووردات الصووادر قووت قةووية 
 Saunders V. Anglia Building Society HL 1971 والوذي تمخةوت عنوو )

سووابقة قةووا ية جديوودة مؤداىووا عوودز إمكانيووة تمسووذ الموقوور الميمووع أو المقصوور قووت أداف 
( Saundersواجبووو بالوودقر بن ووت االكووتراذ قووت إنكوواف السووندو وتووتمخص وقووا ر قةووية  

( بنقوع ممكيوة منزليوا عون طريوق اليبوة Gallieبرربة أرممة كبيرة قوت السون وىوت السويدة  
 Transfer of the Tiltle of her House by Way of Gift و وذلوذ إلوا ابون)

( بتإلةير سند ينقع Leeأختياو ققاز ااخير وباالكتراذ مر كخص آخر يدعا السيد  
( مووون خالتوووو اارمموووة التوقيووور عموووا Parkin(و وطموووب السووويد  Leeالممكيوووة إلوووا السووويد  

ارتيواو وووقوت بوأبن أختيواو وكوان السوند السندو قوقعت عميو دون قرافتووو انيوا ققودت نظ

                                                           

(1)Mindy-Chen-Wishart, Contract Law, Fourth Edition, Oxford University 

Press, 2012, P.258. 

الصادر قت قةية  KB 489, 80 LJKB 472 1جاف قت إلكز مإلكمة االست ناو ذو الرقز  (2)
 Carlisleلسندو ( بأنو إذا كان أإلد الطرقين يررب قت التمسذ بالدقر بن ت االكتراذ قت إنكاف ا

قأنو ينبغت عميو اوبات توخيو الإلذر عند التوقير عما السند. لمزيد من الت صيع إلوع القةية 
 ت:لكترونينظر الموقر ار

 https://swarb.co.uk/carlisle-and-cumberland-banking-company-v-bragg-1911  /  

https://swarb.co.uk/carlisle-and-cumberland-banking-company-v-bragg-1911
https://swarb.co.uk/carlisle-and-cumberland-banking-company-v-bragg-1911
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يوونص قووت واقوور ااموور عمووا ريوور مووا تووز االت وواق عميوووو إذ نووص عمووا بيوور المنووزع لمسوويد 
 Lee  و والوذي اسوتعمع السوند لورىن المنوزع)Mortage on the Property بمبموغ )

 يوتمكن ولوز الخاصوةو كوؤونو قوت بوالمبمغ وتصورو وأل ت جنيو لد  إإلود  جمعيوات البنواف

 الووووورىن رموووووق بعووووود المرىوووووون العقوووووار تمموووووذ الجمعيوووووة قوووووأرادت الووووورىنو بأقسووووواط الوقووووواف مووووون

 Foreclosure قأقامت اارممة الدعو  السترداد العقار المرىوون واسوتندت عموا مبودأ )
( وز ما لبووت أن توقيوت بعود إقاموة Non Est Factumن ت االكتراذ قت إنكاف السند  

( بوون س المبوودأو ونجوو  Sauders( السوويد  Executrixالوودعو  قتمسووذ من ووذ وصوويتيا  
قت الإلصوع عما إلكز من مإلكمة الموةوع لمصومإلة اارمموة المتوقواةو إال أن مإلكموة 
االسووت ناو نقةووت إلكووز المإلكمووة االبتدا يووةو وذكوورت قووت إلكميووا عوودز إمكانيووة التمسووذ 

يوووو ىوووو أن السوووند الوووذي وقعوووت عماألول:بمبووودأ ن وووت االكوووتراذ قوووت إنكووواف السوووند لسوووببين: 
اارمموووة ال يختموووو اختالقوووًا جوىريوووًا أو جوووذريًا عووون السوووند الوووذي كانوووت تعتقووود بأنوووو ىوووو 
المطموبو ققد كانت تنوي نقوع ممكيوة عقارىوا والتخموت عنووو بوأي إلواع مون ااإلوواعو لوذا 
قأن الص قة التت أبرمتيا ال تختمو اختالقًا جذريًا عن الصو قة التوت كانوت تنووي إبراميوا 

أنيووا اتسوومت بارىموواع وعوودز توووخت الإلووذر عنوود توقيعيووا عمووا  لثــاني:واقووت واقوور ااموورو 
السووندو ققوود كووان ينبغووت عمييوووا أن تتأكوود عمووا ااقووعو مووون أن الممكيووة سوووو تنتقووع إلوووا 

و وقوود تبنووا مجمووس الموووردات ن ووس (1 الكووخص المعنووت أو المطموووب ولوويس كخصووًا آخوور
بغووت عوودز التوسوور قووت إلكووز مإلكمووة االسووت ناو وصووادق عميوووو وجوواف قووت إلكمووو بأنووو ين

نطاق تطبيق مبدأ ن ت االكتراذ قت إنكاف السوندو وةورورة اقتصواره عموا بعوض ال  وات 
من ااكخاص الذين ال يمكنيز القرافة تمامًا كااعما أو الكخص اامت الذي اليعورو 
القوورافة والكتابووة والكووخص الووذي يعووانت موون عجووز بسووبب الكوويخوخةو والووذي يمنعووو موون 

دور أي إىموواع أو تقصووير موون جانووب الموقوور عمووا السووندو وىكووذا يبوودو القوورافةو دون صوو
( ىوو قورض Saundersوباختصارو بوأن ااوور القوانونت الور يس المترتوب عموا قةوية  

                                                           

 ت:لكترونلمزيد من الت صيع إلوع القةية ينظر الموقر ار(1) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Saunders_v_anglia_building_society  

http://en.wikipedia.org/wiki/Saunders_v_anglia_building_society
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( Plea of Non Est Factumالقيوود عموا الودقر بن وت االكوتراذ قوت إنكواف السوند  
. أمووا إذا ات ووق الطرقووان (1 وتإلديوود الإلوواالت التووت يمكوون قييووا التمسووذ بنجوواح بيووذا الوودقر

عمووا بنووود تعاقديووة معينووةو إال أنيووز قوواموا بتوودوينيا عمووا نإلووو ريوور صووإلي  عوون طريووق 
الغموووووطو قوووووأن المإلووووواكز ارنكميزيوووووة تتوووووي  موووووا يعووووورو بالمعالجوووووة عووووون طريوووووق التصوووووإلي  

 Remedy of Rectification و وذلوذ لتصوإلي  موا ورد قوت الوويقوة المكتوبوةو وتقووز)
( لمعقوود بعوود Specific Performanceتقةووت بالتن يووذ العينووت  بتصووإلي  الغمووطو وووز 

 Parol Evidenceتصإليإلوو وتعود ىوذه المعالجوة اسوتوناف مون قاعودة البينوة الكو وية  
Rule  و والتوت بمقتةواىا يقبوع الودليع الكو وي)Oral Evidence الوبوات وجوود رموط )

قت من ىذا النوع من الغموط أما بالنسبة إلا موقو القانون المدنت العراقت سند مكتوب. 
ققد إقتصر عما الغموط الموادي والغموط قوت الإلسوابو وكوال ىموا ال يوؤور عموا ن واذ العقود 

و وذلووذ بمقتةووا المووادة (2)انووو لوويس عيبووًا موون عيوووب اررادة التووت تجعووع العقوود موقوقوواً 
 ال يؤور قت ن اذ العقد مجرد الغمط قوت الإلسواب وال( منوو والتت نصت عما أنو  124 

  (.الغمط المادي وانما يجب تصإلي  ىذا الغمط
 
 

                                                           

ز مجمس الموردات والوة مبادئ ينبغت اوباتيا رمكانية التمسذ وجدير بالذكر ققد تمخض عن إلك (1)
أن ىذا الدقر قمما يمكن التمسذ بو من الكخص الكامع ااىمية والبالغ سن  -1بالدقر وىت: 

الركد ان موع ىذا الكخص يكون ممتزمًا بمستنده وأن النجاح قت التمسذ بو يقتصر عما إلاالت 
ينبغت  -2اناة من عجز معين كالعما أو الكيخوخة أو اامية. التوقير عما المستند قت ظع المع

عما الكخص الذي يريد التمسذ بالدقر أن يوبت بأن السند الذي وقر عميو يختمو قت طبيعتو عن 
وينبغت عما الكخص الذي يريد التمسذ بالدقر أن  -3السند الذي كان يعتقد بأنو ىو المطموب. 
ر من جانبو عند التوقير عما السندو وأنو اتخذ كع يوبت عدز صدور أي اىماع أو تقصي

االإلتياطات المعقولة لمتإلقق من مةمون وأىمية السند الموقر عميو. ولمزيد من الت صيع ينظر 
  .Paul Richards, op. cit , P.206المصدر اآتت: 

 .246مصدر سابقو صالوسيط قت نظرية العقدو  ( د.عبد المجيد الإلكيزو2 
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 املثحث الثالث 
اجلزاء املرتتة على الغلط اجلىهري يف القانىنني االنكلٍزي 

 العراقً
يتموووع الجووزاف المترتووب عمووا الغمووط الجوووىري قووت القووانون االنكميووزي وعمووا وجووو  

طاع العقدو أما قت القانون المدنت العراقت قيوو جعوع العقود موقوقوًا عموا إجوازة العموز بإب
نبإلث قوووت ىوووذا الجوووزاف بالنسوووبة إلوووا اانوووواع تعاقووود الواقووور قوووت الغموووط. لوووذا قسوووالطووورو الم

 المختم ة لمغمط قت لقانون ارنكميزي ومقارنو بالقانون المدنت العراقت وكما يأتت:

 املطلة األول
 على الغلط املتطاتق أو املشرتكاجلزاء املرتتة 

تجووو القةوواف االنكميووزي إلووا ترتيووب جووزاف إبطوواع العقوود عمووا الغمووط المتطووابق أو ا
المكووترذو وذلووذ عمووا إخووتالو أنواعوووو وسووواف أكووان رمطووًا قووت وجووود مإلووع العقوود أز قووت 

 نوعيتو وكما يأتت:
نا سووابقًاو : يبطووع القةوواف االنكميووزيو وكمووا اكوور الغلــط فــي واــود محــل العقــدأواًل: 

العقووود إذا كوووان الغموووط يتعموووق بوجوووود مإلموووو. ومووون القةوووايا التوووت قرةوووت قييوووا المإلووواكز 
المتعمقوة  Galloway V. Galloway 1914) (1)االنكميزيوة ىوذا الجوزاف ىوت قةوية  

 False and Fundamentalبتعاقود الطورقين عموا أسواس اقتوراض جووىري خواط   
Assumption) 2) بوووووووإبراز رجوووووووع وامووووووورأة ات ووووووواق ان صووووووواع و والتوووووووت توووووووتمخص وقا عيوووووووا

 Separation Agreement بينيمواو انيموا توىموا أو إعتقودا خطوًأ وجوود عقود زواج )
مكوووروع بينيمووواو إال أنوووو تبوووين الإلقوووًا بوووأن الزوجوووة ااولوووا لوووذلذ الرجوووع التوووزاع عموووا قيووود 

ا ذلوذ الإلياةو وعما ىذا ااساس يكون الزواج بين ذلوذ الرجوع والمورأة بواطاًل. وبنواف عمو
                                                           

 ت:لكترونالقةية ينظر الموقر ار الت صيع إلوع ( لمزيد من1 
https://www.lawteacher.net/cases/mistake-cases.php  

(2)Robert Duxbury, op. cit , P.66. 

https://www.lawteacher.net/cases/mistake-cases.php
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يبطوووع إت ووواق االن صووواع بينيموووا أيةوووًاو ققةوووت المإلكموووة بابطووواع ات ووواق االن صووواعو ان 
 Commonالطوووووورقين أبرموووووواه عمووووووا أسوووووواس وىووووووز يقوووووووز عمووووووا إقتووووووراض مكووووووترذ  

Assumption بوجووود زواج صووإلي  بينيموواو والت سووير المال ووز لمعقوود موون وجيووة نظوور )
إلوووع العقوووود قوووود تقوووور عمووووا أإلوووود ( عوووودز وجووووود مRiskالمإلووواكز ارنكميزيووووة ىووووو أن تبعووووة  

( وجووووود مإلووووع Warrantingالطوووورقين المتعاقوووودينو قوووويمكن لووووذلذ الطوووورو أن يةوووومن  
العقوودو قووإذا مووا قوواز بووذلذ قسوورت المإلكمووة العقوود بأنووو عقوود صووإلي و وىووو مووا اتجيووت إليووو 

 McRae V. Commonwealth Disposals Commissionالمإلكمة قت قةية  

ببيوور المودعا عميووو ناقموة ن ووط مإلطموة لمموودعتو وقووت  (1)( والتوت تووتمخص وقا عيوا1950
واقوور ااموور قووأن الناقمووة لووز يكوون ليووا وجووودو إال أن الموودعت لووز يكتكووو ذلووذو إال بعوود أن 
أن ق مبالغ كبيرة قت البإلوث عنيواو ققاةوا المودعا عميوو مطالبوًا إيواه بتموذ الن قواتو إال 

كوتفو لعودز وجوود مإلوع العقودو  أن المدعا عميو دقر أماز المإلكمة بأنو ليس مدينًا بأي
( قووت العقوود يكووير إلووا أن تمووذ Implied Termققةووت المإلكمووة بوجووود بنوود ةوومنت  

الناقمة ليس ليا أي وجودو ققد نص العقد عما أنيا موجودة قت "إلاقة صخرية متالطمة 
(و ان أإلود Common Mistakeااموواج"و لوذا اليمكون تطبيوق مبودأ الغموط المكوترذ  

وقوور قووت الغمووطو وألزمووت المإلكمووة الموودعا عميووو بوودقر التعووويض إلوووا  الطوورقين قإلسووب
  المدعت عما أساس ارخالع بالعقد.

كمووا ذكرنووا سووابقًا بووأن ثانيــًا: الغلــط فــي نوعيــة المحــل أو صــفة اوهريــة فيــه: 
المإلوووواكز االنكميزيووووة ال تبطووووع العقوووود عمووووا أسوووواس ىووووذا النوووووع موووون الغمووووطو إال إذا إقتوووورن 

ريوور الإلقيقووت. كمووا أنيووا تكووترط ربطوواع العقوود أن يبمووغ الغمووط قووت  بالتوودليس أو التصوووير
(و وىووو مووا تبنتووو Fundamental Mistakeنوعيوة مإلووع العقوود مبمووغ الغمووط الجوووىري  
 .Associated Japanese Bank Ltd. Vالمإلكمة قت إلكميوا الصوادر قوت قةوية  

                                                           

( الصادر قت CLR 377 84( لمزيد من الت صيع إلوع إلكز المإلكمة ارنكميزية ذو الرقز  1 
 ت:لكترونالقةية ينظر الموقر ار

 https://www.lawteacher.net/cases/mcrae-v-commonwealth-disposals.php  

https://www.lawteacher.net/cases/mcrae-v-commonwealth-disposals.php
https://www.lawteacher.net/cases/mcrae-v-commonwealth-disposals.php
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Credit du Nord 1988. 3All ER902مصورو  بجموب (1)( والتت توتمخص وقا عيوا
 AJB لمجموعووووووووة موووووووون اآالت وووووووووز تأجيرىووووووووا إلووووووووا أإلوووووووود زبا نووووووووو بموجووووووووب ةوووووووومانة )
 Guarantee  موون كووركة ا تمانيووة تعوورو بووو )CDN و وقوود تعوورض ذلووذ الزبووون الإلقووًا)

( عمووا أسوواس تمووذ CDN( الوودعو  عمووا كووركة  AJBإلووا ارقووالسو قأقوواز مصوورو  
. ققةوووت المإلكموووة (2 اامووور الةوومانةو إال أنوووو تبوووين بوووأن اآالت ال وجوووود ليووا قوووت واقووور

(و ان تمووذ اآالت كانووت أموورًا Contract of Guaranteeبووبطالن عقوود الةوومان  
جوىريًا قوت العقودو وجواف قوت إلكميوا بأنوو ينبغوت أن يكوترذ كوال الطورقين المتعاقودين قوت 
الغموووط الجووووىريو والوووذي مووون كوووأنو أن يجعوووع مإلوووع العقووود مختم وووًا اختالقوووًا جوىريوووًا عووون 

كووان المتعاقوودان يعتقوودان وجووودهو وذكوورت أيةووًا بووأن ىووذا المبوودأ ال يمكووون  الكووتف الووذي
الركون إليوو إال قت الظروو االستونا ية رير المتوقعة تمامًاو وىو ما أكد عميو القاةت 

( وال يمكن المجوف إليو لمتخمص من االلتزاموات ريور المررووب قييوا. كموا Steynالمورد  
نوعية المإلع كغمط رير مؤور عما صإلة العقدو قت  عدت المإلكمة الغمط المكترذ قت

(و Leaf V. International Galleries CA 1950إلكميوا الصوادر قوت قةوية  
  .(3)والتت تطرقنا إلا وقا عيا سابقاً 

 املطلة الثانً
 اجلزاء املرتتة على الغلط غري املتطاتق 

 رير المتطابقو كما إتجو القةاف االنكميزي إلا ترتيب ن س الجزاف عما الغمط 

                                                           

( الصادر قت القةية 1WLR255ذو الرقز  ( لمزيد من الت صيع إلوع إلكز المإلكمة ارنكميزية 1  
 ت:لكترونينظر الموقر ار

 https://www.lawteacher.net/cases/associated-japanese-bank-v-credit-du-

nord.php  

(2) Edwin Peel and .G. H. Treitel, op. cit. P.315.  

القةية ( الصادر قت 2KB86( لمزيد من الت صيع إلوع إلكز المإلكمة ارنكميزية ذو الرقز  3  
  rnational_Gallerieshttps://en.wikipedia.org/wiki/Leaf_v_Inteت:لكترونينظر الموقر ار

https://www.lawteacher.net/cases/associated-japanese-bank-v-credit-du-nord.php
https://www.lawteacher.net/cases/associated-japanese-bank-v-credit-du-nord.php
https://www.lawteacher.net/cases/associated-japanese-bank-v-credit-du-nord.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Leaf_v_International_Galleries
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 والمتموع بإبطاع العقدو سواف أكان رمطًا متباداًل أز من ردًا وكما يأتت:
إلوا إبطواع العقود أيةوًاو إذا كووان : وتتجوو المإلواكز االنكميزيوة المتبـادل الغلـطأواًل: 

نتيجة تعارض أو تقاطر رايات الطرقين المتعاقدين. وىوو موا إتجيوت إليوو الغمط متباداًل 
 /.Scriven Brothers Vكميزيووة قووت إلكميووا الصووادر قووت قةووية  المإلكمووة االن

Hindley & Co. 1913 3KB546 والتوت توتمخص وقا عيوا بقيواز المودعين بعورض )
مجموعتين من البةاعة قوت مزايودةو وكانوت المجموعوة ااولوا تإلتووي عموا موادة القنوب 

 Hemp  والمجموعوووووة الوانيوووووة عموووووا موووووادة الكتوووووان )Towلمزايووووودة (و ولوووووز يبوووووين دليوووووع ا
 Auction Catalogue  بوووأن المجموعوووة الوانيوووة تإلتووووي عموووا موووادة الكتوووان )Tow )

ولووويس القنوووبو قتقووودز المووودعا عموووييز بعطووواف لكوووراف المجموعوووة التوووت تإلتووووي عموووا موووادة 
الكتوووانو والمعبوووأة قوووت كووويسو وتوووز قبووووع عطوووا يزو وكوووان المووودعا عموووييز يعتقووودون بوووأن 

ا ااساس ققد كان العطاف الذي تقدموا بو يموع عطا يز اتجو نإلو مادة القنبو وعما ىذ
ومنًا مناسبًا لكراف مادة القنبو إال أنو باىظ لكراف مادة الكتانو عما الررز من عدز عمز 
موووونظز المزايوووودة بووووالغمط الووووذي وقوووور قيووووو الموووودعا عمووووييزو ولمووووا عمووووز الموووودعا عمووووييز أن 

وأن الووومن المطموووب دقعووو البةوواعة التووت قوواموا بكوورا يا ىووت مووادة الكتووان ولوويس القنووبو 
بوواىظ جوودًا بالنسووبة إلووا الكتووانو انيووز اعتقوودوا خطووًأ بأنيووا مووادة القنووبو امتنعوووا عوون دقوور 
الومنو قأقاز المدعون  الباعة( الدعو  لممطالبة بالومنو ققةت المإلكمة بإبطاع العقودو 
وذكوورت قووت إلكميووا بووأن ىنوواذ العديوود موون الظووروو التووت موون كووأنيا أن تجعووع الكووخص 

لمعتوواد ريوور قووادر عمووا أن يقوورر مووا إذا كووان العقوود قوود انصووب عمووا بيوور مووادة القنووب أز ا
و وموون أبوورز ىووذه الظووروو ىووو خطووأ موونظز المزايوودة المتموووع بعوودز ككووو (1 مووادة الكتووان

النقاب عن أن المجموعة الوانية تإلتوي عما مادة الكتانو وليس القنبو كما ساىز دليوع 
يز انووووو لوووز يبووووين إلقيقووووة المووووادة التووووت تإلتوووووي عمييووووا المزايووودة قووووت تةووووميع الموووودعا عمووووي

 المجموعة الوانية.

                                                           

(1)Ewan McKendrick, op. cit , P.25. 
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ــرد:  ــط المنف ــًا: الغل ويترتووب عمووا ىووذا النوووع موون أنووواع الغمووط ريوور المتطووابق ثاني
 & Hartog V. Colinقوت قةوية   إبطواع العقودو إذا وقور قوت بنوود العقود ن سويا كموا

Shields 1939 3 All ER 566 بالت صويع سوابقًا. أموا مجورد ( التوت تناولنوا وقا عيوا
 Error of Judgment as to the Quality ofالغمط قت تقدير نوعية مإلع العقود  

the Subject-Matterو وىو موا (1 ( قال يك ت ربطاع العقد عما أساس الغمط المن رد
( Smith V. Hughes 1871قةوت بوو المإلكموة قوت إلكميوا الصوادر قوت قةوية  

كوراف المودعت كميوة مون بةواعة كوان يعتقود بأنيوا "كووقان قوديز" والتت توتمخص وقا عيوا ب
"Old Oates" بعد أن عرةت عميو عينة من الكوقان الجديد "New Oates و ولكنو"

اعتقووووود بأنيوووووا مووووون الكووووووقان القوووووديزو وأراد المووووودعت أن يسوووووتعمع الكووووووقان القوووووديز كغوووووذاف 
ذا االسووتعماعو وكووان لإلصووانوو قووت الوقووت الووذي ال يصووم  قيووو الكوووقان الجديوود لموووع ىوو

البووا ر يعمووز بووالغمط الووذي وقوور قيووو المكووتريو ولكنووو لووز ينووبس ببنووت كوو وو قأقوواز المكووتري 
الموووودعت الوووودعو  ةوووود البووووا ر عمووووا أسوووواس الغمووووط والتصوووووير ريوووور الإلقيقووووتو ققةووووت 
المإلكمة بعد إمكانية نجاح الدعو  استنادًا عما كع من ىوذين ااساسوينو ان السوكوت 

كتصوووير ريوور إلقيقووتو قالموودعا عميووو لووز يةوومع الموودعتو ويإلوووو عمووا ال يمكوون تكيي ووو 
االعتقووواد بوووأن المإلصووووع ىوووو كووووقان قوووديزو كموووا أخ وووق المووودعت أيةوووًا قوووت دعوووواه عموووا 

( موون بنووود Fundamental Termأسوواس الغمووطو ان الغمووط لووز يتعمووق ببنوود جوووىري  
ا إبطواع العقودو إلتوا العقدو ولكنو تعمق بغمط قوت نوعيوة مإلوع العقودو والوذي ال يوؤدي إلو

ن كووان البووا ر يعمووز بووالغمطو وجوودير بالووذكر قأنووو يمكوون لممإلكمووة أن تأخووذ بمبوودأ الغمووط  واك
(و Unilateral Mistake in Equityالمن وورد بمقتةووا قواعوود العدالووة وارنصوواو  

وطبقًا ليذا المبدأو قأن قواعد العدالة وارنصاو تتبر القانونو أيةًا وال تخال ووو قتقةوت 
ووقوود أخووذت (2 إلكمووة بإبطوواع العقوود المكوووب بووالغمط المن وورد أو توورقض التن يووذ العينووتالم

المإلكموووووة بالإلالوووووة الوانيوووووة ورقةوووووت التن يوووووذ العينوووووت قوووووت إلكميوووووا الصوووووادر قوووووت قةوووووية 

                                                           

(1)Robert Duxbury, op. cit, P.69. 

(2)Robert Duxbury, ibid, P.70. 
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 Webster V. Cecil 1861 والتووت تووتمخص وقا عيووا بقيوواز الموودعا عميووو السوويد )
 Cecil  بإصدار إيجاب موجو إلا المدعت السيد )Webster يعورض قيوو بيور قطعوة )

جنيوووو وووز أدرذ الموودعا عميووو بعوود إرسوواع تمووذ الرسووالة مباكوورة  -1254-أرض بمبمووغ 
( Websterجنيوووو وأخطوور الموودعت السوويد   -2254-بأنووو ينبغووت تصووإلي  المبمووغ إلووا 

جنيوووو وكووان ينبغووت  -1254-بووذلذ قووورًاو إال أن الموودعت كووان قوود قبووع اريجوواب بمبمووغ 
ن يعمز بالغمط الذي وقر قيو المودعا عميووو ان ااخيور كوان ينووي كتابوة عما المدعت أ

( ببيور Websterجنيوو وانوو كوان قود رقوض سوابقًا إيجابوًا مون المودعت   -2254-رقز 
جنيوووو ققةووت المإلكمووة بوورقض التن يووذ العينووتو ان الموودعت  -2444-اارض بمبمووغ 

 Webster يعمووز بووالغمط الووذي وقوور قيووو ( لووز يتصوورو بإنصوواوو وكووان ينبغووت عميووو أن
 Operative(و والذي ىوو رموط من ورد موؤور عموا صوإلة العقود  Cecilالمدعا عميو  

Unilateral Mistsake.)  

 املطلة الثالث
 اجلزاء املرتتة على الغلط يف هىٌح املتعاقذ أو شخصٍته

العقووود أيةوووًا ووقوووت ظوووع قوووانون ااإلكووواز العوووازو إذا كوووان  يبطوووع القةووواف االنكميوووزي
 Theلغمط قت ىوية المتعاقد أو كخصيتوو وال سيما إذا كانوت مإلوع إعتبوار قوت العقود ا

identity of the other party must be of crucuial importance و أو ذات)
. وىو ماتبناه مجموس المووردات وأبطوع عموا أساسوو العقود قوت (1 أىمية إلاسمة قت التعاقد

                                                           

(1)Paul Richards, op. cit, P.195. 

وير  ىذا الجانب من ال قو ارنكميزي أيةًا بأنو إذا ما أراد الطرو الذي يدعت الوقوع قت الغمط 
اوبات ىذا النوع من الغمطو قأنو ينبغت عميو أن يوبت بأن ىوية الكخص الذي تعامع  النجاح قت

معو كانت ليا أىمية جوىرية وإلاسمة وقت إبراز العقدو وىت مسألة قد يصعب إوباتياو انو ينبغت 
( أن يقدز دلياًل يوبت سموكو وقت التعاقد أو Mistaken Partyعما الطرو الواقر قت الغمط  

قد يكون الغمط الذي وقر قيو ذلذ المتعاقد ىو رمط قت بعض ص ات المتعاقد اآخر قبموو ق
( وليس قت ىويتو أو كخصيتوو كما أن Credit-Worthinessكجدارتو بالوقة أو اال تمان  

 Contracting Interاوبات ىذه المسألة قد يكون أكور سيولة قت التعاقد بين را بين  
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( والتت تتمخص وقا عيا Cundy V. Lindsay HL 1878إلكمو الصادر قت قةية  
باسووووووتالز الموووووودعين طمووووووب لكووووووراف كميووووووة موووووون المناكووووووو موووووون كووووووخص مإلتوووووواع يوووووودعا 

 Blenkarn  37(و والذي أعطا البا عين المدعين عنوانًا مإلددًا الستالز الطمب وىو 
Wood Street, Cheapside والوووذي يمووووع ن وووس الموقووور الوووذي يوجووود قيوووو المإلوووع )

(و وكوان المإلتواع قود Blenkiron & Sonة مرموقوة وىوت  التجواري لكوركة ذات سومع
زور توقيوور مموووع تمووذ الكووركة المإلترمووة وذلووذ قووت مراسووالتو موور البووا عينو وكووان عنوووان 
تمذ الكركة قريبًا من عنوان الغرقة التوت يسوكن قييوا المإلتواعو مور وجوود اخوتالو بسويط 

ارساع البةاعة إلا ( ققاز الباعة المدعون بWood Street, Cheapside 123وىو  
عنوان الكركة المقصودةو ولكنو قت إلقيقتوو عنوان ذلذ المإلتاعو وذلذ بعد أن تعرةوا 

( Blenkarn(و قاسوتمز المإلتواع  Fraudulent Inducementإلوا الإلوث ارإلتيوالت  
البةوواعة ولووز يوودقر ومنيوواو وباعيووا إلووا الموودعا عميوووو والووذي ىووو مكووتري إلسوون النيووة 

 Good Faith or Innocent Purchaser  و والوذي قواز ببيعيوا أيةوًا أونواف مجور)
تجارتووووو قأقووواز الباعوووة المووودعون الووودعو  عموووا أسووواس الخطوووأ المووودنت المعوووروو بخطوووأ 

( The Tort of Conversionارسووتيالف الباطووع عمووا منقوووع الغيوور دون إلووق  
لعقد المبرز السترداد قيمة المناكوو وكان نجاح ىذه الدعو  يتوقو عما مسألة إبطاع ا

( عموا أسوواس الغموطو قوإذا موا أبطوع العقود قووأن Blenkarnبوين المودعين وبوين المإلتواع  
ممكيوووة البةووواعة سووووو لووون تنتقوووع إلوووا المإلتووواعو وبالتوووالت قأنيوووا لووون تنتقوووع بووودورىا إلوووا 
المووودعا عميووووو ان قاقووود الكوووتف ال يعطيووووو وتبقوووا ممكيوووة البةووواعة لممووودعينو ققةوووت 

 Unilateralين المإلتاع والمودعين عموا أسواس الغموط المن ورد  المإلكمة بإبطاع العقد ب

                                                                                                                                                      

Absentesق البريد مواًلو مقارنة بالتعاقد بين إلاةرين  ( كالتعاقد عن طريContracting 
Inter Praesentes كالتعاقد قت مجمس العقد الإلقيقت داخع مإلع تجاري مواًلو ق ت ىذه الإلالة )

ااخيرة تنكأ قرينة اتجاه نية الطرو الواقر قت الغمط إلا التعامع مر الكخص الموجود أمامو أيًا 
ة قوية قد يصعب ن ييا أإليانًا. لمزيد من الت صيع إلوع ىذا كان ذلذ الكخصو وىت قرين

 Paul Richards, ibid, P.197الموةوع ينظر: 
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Mistake قد اتجيوت نيوة المودعين إلوا التعاموع إلصورًا مور كوركة  و (وBlenkiron & 
Son و وتمكنووووا مووون إوبوووات وجوووود مإلوووع تجووواري لتموووذ الكوووركة قوووت ن وووس المنطقوووة التوووت)

عة إلووا المإلتوواع ارسوومت إلييووا البةوواعةو كمووا قةووت المإلكمووة بعوودز انتقوواع ممكيووة البةووا
بسبب إبطاع العقدو ولز تنتقع الممكية إلا المدعا عميوو والوذي نيةوت مسوؤوليتو عموا 

 . (1)أساس خطأ ارستيالف الباطع عما منقوع المدعين
أما قت القانون المدنت العراقت قمكت يترتب عما الغمط الجووىري المعيوب لمرةواف 

طو قإنوو يكوترط أن يتوواقر قيوو كورطان: وقو العقد عما إجازة الطرو الذي وقر قت الغم
ااوع ىو جوىريوة ذلوذ الغموط بوأن يكوون ىوو الوداقر الور يس إلوا التعاقودو ويبموغ إلودًا مون 

. ويقاس بمعيار كخصت (2 الجسامة بإليث يمتنر المتعاقد عن إبراز العقد لوال الوقوع قيو
امور المررووب قيوو قود ذاتت ينظر قيو إلا ما كان جوىريوًا بالنسوبة إلوا ذلوذ المتعاقودو وا

. والوووانت: ىووو إتصوواع العاقوود اآخوور (3 يتصووع بالكووتف مإلووع العقوود أو بكووخص المتعاقوود
وقر قت الغمط ويطمب نقض العقد لوقوعو قت  بالغمطو إذ ال يك ت أن يدعت المتعاقد أنو

رمط جوىريو ولكن ينبغت عميو أن يوبت أيةًا أن الطرو اآخر يكترذ قت الغمطو إذا 
ن مكوووتركًا. أو كوووان عموووا عموووز بووووو أو كوووان مووون السووويع عميوووو أن يتبينوووو. قوووإذا بقوووت كوووا

المتعاقووود اآخووور بعيووودًا عووون الظوووروو المالبسوووة لوووذلذ الغموووطو قوووإن العقووود يبقوووا صوووإليإلًا 
والتت نصت عما أنو  ال ( من القانون المدنت العراقتو 119. وذلذ وققًا لممادة  (4 ناقذاً 

رمط ان يتمسذ بو إال إذا كوان المتعاقود اآخور قود وقور قوت يجوز لممتعاقد الذي وقر قت 
  .ن س الغمط أو كان عما عمز بو أو كان من السيع عميو أن يتبين وجوده(

                                                           

( الصادر قت القةية 3App Cas 458 HL( لمزيد من الت صيع إلوع إلكز المإلكمة ارنكميزية ذو الرقز  1  
 https://www.lawteacher.net/cases/cundy-v-lindsay.php ت:لكترونينظر الموقر ار

. مصدر 1د.عبد المجيد الإلكيز وعبد الباقت البكري ومإلمد طو البكير. الوجيز قت نظرية االلتزاز. ج (2)
 .81سابق.ص

( د.عدنان ابراىيز السرإلان ود.نوري إلمد خاطرو كرح القانون المدنتو مصادر الإلقوق الكخصيةو 3  
 .137و ص2449و عمانو االلتزاماتو دراسة مقارنةو دار الوقاقة لمنكر والتوزير

و 2415د.عصمت عبد المجيد بكرو نظرية العقد قت القوانين المدنية العربيةو دار الكتب العمميةو بيروتو (4)
 . 324ص
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 الخاتمة

بعد االنتياف من دراسة موةوع البإلوث قوت موتن ىوذه الدراسوة ققود خصصونا الخاتموة 
ت التوت نراىوا ةورورية وكموا لبيان أىز النتا ن التت توصمنا إلييا قةاًل عن بعض التوصيا

 يأتت: 

 وقد توصمت الدراسة إلا النتا ن اآتية:  أواًل: النتائج:

إن الغمووط الجوووىري قووت قووانون ااإلكوواز العوواز ارنكميووزي ىووو وىووز أو إعتقوواد الخوواطاف  -1
 يجعع مإلع العقد مختم ًا إختالقًا جوىريًا عما ىو عميو الإلاع قعاًل وقت التعاقد.

إبطوواع الغمووط الجوووىري بوصوو و عيبووًا موون عيوووب اررادة لجوووىري يترتووب عمووا الغمووط ا -2
العقوود قووت ظووع قووانون ااإلكوواز العوواز ارنكميووزي. إال أنووو قوود يجعووع العقوود قوواباًل لضبطوواع 

 بمقتةا قواعد العدالة وارنصاو.
يصنو الغمط الجوىري قت القانون ارنكميزي إلا أربعة أنواع ر يسوة: ااوع ىوو الغموط  -3

المكووترذ الووذي يقوور قيووو كووال الطوورقين المتعاقوودين. ويصوونو إلووا نوووعين المتطووابق أو 
قرعيين ىما الغمط قت وجود مإلع العقدو والغمط قت نوعية المإلع أو قت ص ة جوىرية 
قيووو. والوووانت ىووو الغمووط ريوور المتطووابق أو ريوور المكووترذو والووذي يصوونو إلووا نوووعين 

فة كووع موون الطوورقين المتعاقوودين قورعيين أيةووًا ىمووا الغمووط المتبووادع الووذي يونجز عوون إسووا
قيز نية الطرو اآخور نتيجوة تعوارض أو تقواطر الغايوات بينيمواو والغموط المن ورد الوذي 
يتمخض عن وقوع أإلد الطرقين قيو قإلسبو قت الوقوت الوذي يعموز قيوو الطورو اآخور 
بإلقيقتوووووو أو كووووان ي توووورض بووووو أن يعمووووز. والوالووووث ىووووو الغمووووط قووووت ىويووووة المتعاقوووود أو 

 الرابر الغمط قت الوويقة التعاقدية.كخصيتوو و 
إختم ت الطبيعة القانونية لمغمط الجوىري قت القانون ارنكميزي إلا إتجواىين مختم وينو  -4

ققد عد ارتجاه ااوع الغمط الجووىري رمطوًا مانعوًا يعودز الرةوافو ويترتوب عميوو إبطواع 
موؤورًا قوت صوإلة العقود العقد منذ البدف وبأور رجعت. أما ارتجاه الووانت ققود عوده رمطوًا 

 قإلسبو ويجعمو قاباًل لضبطاع قإلسبو ولكن وال يإلوع دون إنعقاده.
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يعوورو قووانون ااإلكوواز العوواز ارنكميووزي نوووعين موون الغمووط الجوووىري يعوود كالىمووا رمطووًا  -5
الغموط قوت وجوود مإلوع العقودو  مانعًا بمقتةا أإلكاز القانون المدنت العراقتو ااوع ىوو

الغموط الموانر قوت القوانون المودنت العراقوت وىوو الغموط قوت ذاتيوة والذي يقابوع أإلود أنوواع 
والوووانت ىووو الغمووط المتبووادع المتموووع بتعووارض أو تقوواطر الغايووات بووين الطوورقين  المإلوع.

المتعاقدينو إذ يعتقد أإلد الطرقين المتعاقدين بوجود كتف معوينو أو يرموت إلوا مسوألة 
و يقصود مسوألة أخور . والوذي يقابوع معينةو قت إلين يعتقد الطرو اآخر بغير ذلوذو أ

نوعووًا آخوور موون أنووواع الغمووط المووانر قووت القووانون الموودنت العراقووت وىووو الغمووط قووت ماىيووة 
 العقد.

ميز القانون المدنت العراقت بين الغمط المانر من إنعقاد العقد وققًا لمنظرية التقميدية قت  -6
قووًا لمنظريووة الإلديوووةو والووذي الغمووطو وبووين الغمووط الجوووىري الباعووث الووداقر إلووا التعاقوود وق

يجعووع العقوود موقوقووًا قإلسووبو دون إبطالووو كمووا ىووو الإلوواع بالنسووبة إلووا الغمووط المووانر. 
ن  خالقًا لقانون ااإلكاز العاز االنكميوزي الوذي عود الغموط الموانر رمطوًا جوىريوًاو إلتوا واك
لوووز يترتوووب عميوووو مجووورد قووووات صووو ة جوىريوووة قوووت الكوووتف مإلوووع العقووودو أو قوووت كوووخص 

 د إذا كانت كخصيتو مإلع إعتبار قت العقد. المتعاق
يتموووع الجووزاف المترتووب عمووا الغمووط الجوووىري قووت القووانون االنكميووزي وعمووا وجووو العموووز  -7

بإبطووواع العقووودو أموووا قوووت القوووانون المووودنت العراقوووت قيوووو جعوووع العقووود موقوقوووًا عموووا إجوووازة 
 الطرو المتعاقد الواقر قت الغمط.

مطووًا جوىريووًا تصووير بمقتةوواه الوويقووة التعاقديووة قابمووة يعوود الغمووط قووت الوويقووة التعاقديووة ر -8
لضبطاع قت القانون ارنكميزيو إذا ما تبين لمموقر عمييا أنيا مختم ة إختالقًا تامًا عموا 
ىووت عميووو قووت الإلقيقووة. أو أنووو قوود تووز إلوووو عمووا التوقيوور عمييووا عوون طريووق التوودليس أو 

 التصوير رير الإلقيقت.
 قأننوا الدراسوةو إلييوا توصومت التوت النتوا ن عورض مون نتيوافاال بعود التوصـيا:: ثانيًا: 

 اآتية: التوصيات نقترح

مبدأ الغمط الجوىري قت الوويقة التعاقدية أسووة من  ارست ادة العراقت المكرع عما نقترح -1
بقانون ااإلكاز العاز االنكميزيو والذي بمقتةاه تصير الوويقة التعاقدية قابمة لضبطاعو 
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لمموقر عمييا أنيا مختم وة إختالقوًا تاموًا عموا ىوت عميوو قوت الإلقيقوة. أو أنوو إذا ما تبين 
قد تز إلوو عما التوقير عمييا عن طريق التدليس أو التصوير ريور الإلقيقوت. لمعالجوة 
القصووور الووذي كوواب موقووو المكوورع العراقووتو وعوودز ارقتصووار عمووا الغمووط المووادي أو 

 عموا موقوقواً  العقود وجعوع عموا صوإلة العقود.الغمط قوت الإلسوابو والوذين ال توأوير ليموا 
إلووو عموا التوقيور عمييوا  توز أو الغموطو من النوع ىذا قت وقر الذي المتعاقد الطرو إجازة

 الووونص العراقوووت المكووورع عموووا نقتووورح قإننوووا وعميوووو ال عموووت. أو القوووولت التغريووور عووون طريوووق
 تبوين تعاقديوة وويقوة قوت رموط وقور إذا العقودو ين وذ قال خطأه البين بالظن عبرة ال   اآتت:
أو أنوو  الإلقيقة. قت عميو ىت عما كمياً  إختالقاً  مختم ة أنيا عمييا الموقر المتعاقد لمطرو

 موقوقوواً  العقوود ويكووون ال عمووتو أو القووولت التغريوور تووز إلوووو عمووا التوقيوور عمييووا عوون طريووق
 إجازتو(. عما

المتبوادع السوا د قوت القوانون الغموط  مبدأ من ارست ادة أيةاً  العراقت المكرع نوصت كما  -2
االنكميزيو والذي ينجز عن إسافة كع مون الطورقين المتعاقودين قيوز نيوة الطورو اآخور 

الوووذي إعتووور  موقوووو القوووانون نتيجوووة تعوووارض أو تقووواطر الغايووواتو ومعالجوووة القصوووور 
الغموووط المتبوووادع الوووذي يووونجز عووون إسوووافة كوووع مووون المووودنت العراقوووتو والمتمووووع قوووت عووود 

اقوودين قيووز نيووة الطوورو اآخوور نتيجووة تعووارض أو تقوواطر الغايووات بينيمووا الطوورقين المتع
إنعقاد العقودو والسويما إذا تعموق بماىيوة العقود أو بذاتيوة المإلوع. رمطًا مانعًا يإلوع دون 

قت الوقت الوذي كوان موقوو قوانون ااإلكواز العواز االنكميوزي أقةوعو عنودما عوده رمطوًا 
وز معالجتووو كوريطة عودز توأوير الغموط المتبوادع جوىريًا يجعع العقود قواباًل لضبطواع تجو

عما يقينية العقدو وعدز تعمقو بأمور تصع إلا جوىر العقود كماىيتوو أو ذاتيوة المإلوع. 
بع بأمور وانوية أو ت صيميةو يبقا معيا العقود واةوإلًا ال يكووبو الغمووض الوذي يمنور 

 بووالظن عبوورة ال   آتووت:ا الوونص العراقووت المكوورع عمووا نقتوورح قإننووا وعميوووإنعقوواده أصوواًل. 
 رايووواتيزو وتقاطعوووت الغموووط المتعاقووودان الطرقوووان تبوووادع إذا العقووودو ين وووذ قوووال خطوووأه البوووين

 ويكووون .ت صوويمية وليسووت جوىريووة تإلوووع دون إنعقوواده مسووا ع قووت الغمووط يقوور أن كووريطة
  المتعاقدين(. طرقينال من كع إجازة عما موقوقاً  العقد
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 المصادر
 العربية : المصادر باللغةأوالً 

 أ. البتا القانونية
العقد رير الالزز دراسة مقارنة معمقة قت ال قو  وإبراىيز دسوقت أبو الميعد.  .1

 .1994 وجامعة الكويت وارسالمت والقوانين الوةعية
 و منكأة المعاروالموجز قت مصادر االلتزاز وأنور سمطاند.  .2

 . 1996 وارسكندريةو 
نظرية العامة لضلتزاز الجزف ااوعو المجمد ااوع الو إلساز الدين كامع ااىوانتد.  .3

 2444و جامعة عين كمسو  3طالمصادر اررادية لضلتزازو 
إلسان عبد الغنت الخطيبو القانون العازو منكورات زين الإلقوقيةو د.  .4

 .2412بيروتو
 .1974د. إلسن عمت الذنونو أصوع االلتزازو مطبعة المعاروو بغدادو  .5
و الوجيز قت النظرية العامة لاللتزازو مإلمد سعيد الرإلود. إلسن عمت الذنون و د.  .6

دار و 1طو دراسة مقارنة بال قو ارسالمت والمقارنو الجزف ااوعو مصادر االلتزاز
 .2442و عمانو وا ع لمنكر

النظرية العامة لاللتزاماتو القسز ااوعو مصادر االلتزازو مكتبة و درع إلمادد.  .7
 .2416السنيوريو بيروتو 

ز رستز باز المبنانتو كرح المجمةو المجمد ااوعو منكورات الإلمبت الإلقوقيةو سمي .8
 بدون سنة طبر. 

و الجزف ااوعو الوسيط قت كرح القانون المدنتو عبد الرزاق أإلمد السنيوريد.  .9
االوراف بال -العمع رير المكروع-العقدو مصادر االلتزازو نظرية االلتزاز بوجو عاز

 .2444و لمعارو بارسكندريةمنكأة او القانون-سبب
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عبد الرزاق أإلمد السنيوريو مصادر الإلق قت ال قو ارسالمتو دراسة مقارنة د.  .14
و منكورات الإلمبت الإلقوقيةو 2طبال قو الغربتو الجزف الوالثو مإلع العقدو 

 1998بيروتو 
مصادر االلتزازو المكتبة و عبد المجيد الإلكيزو الموجز قت كرح القانون المدنتد.  .11

 .2447لقانونيةو بغدادو ا
عبد المجيد الإلكيزو الموجز قت كرح القانون المدنتو الجزف ااوع قت مصادر د.  .12

 .1963االلتزاز مر المقارنة بال قو ارسالمتو كركة الطبر والنكر ااىميةو بغدادو 
عبد المجيد الإلكيزو الوسيط قت نظرية العقدو مر المقارنة والموازنة بين  د. .13

و الغربت ومايقابميا قت ال قو االسالمت والقانون المدنت العراقتو الجزف نظريات ال ق
 و1967ااوع قت انعقاد العقد و كركة الطبر والنكر ااىميةو بغدادو 

عبد المجيد الإلكيز وعبد الباقت البكري ومإلمد طو البكيرو الوجيز قت نظرية د.  .14
وزارة التعميز و صادر االلتزازااللتزاز قت القانون المدنت العراقتو الجزف ااوعو م

 .1984بغدادو و العالت والبإلث العممت
نوري إلمد خاطرو كرح القانون المدنتو مصادر د. عدنان ابراىيز السرإلان و د.  .15

الإلقوق الكخصيةو االلتزاماتو دراسة مقارنةو دار الوقاقة لمنكر والتوزيرو عمانو 
2449 . 

مصادر و الجزف االوعو لاللتزاماتالنظرية العامة و عصمت عبد المجيد بكرد.  .16
 .2411و بغدادو الذاكرة لمنكر والتوزيرو 1طو االلتزاز

نظرية العقد قت ال قو ارسالمت دراسة مقارنة مر و عصمت عبد المجيد بكرد.  .17
 .2449و بيروتو دار الكتب العمميةو ال قو القانونت والقوانين المعاصرة

دار الكتب و ت القوانين المدنية العربيةنظرية العقد قو عصمت عبد المجيد بكرد.  .18
 .2415و بيروتو العممية

مجيد إلميد العنبكتو مبادئ العقد قت القانون ارنكميزيو منكورات جامعة د.  .19
 .2441النيرينو 
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مصط ا سممان إلبيبو المصطمإلات القانونية قت العقود ارنكميزيةو دار د.  .24
 . 2449الوقاقة لمنكر والتوزيرو 

و الوسيط قت كرح القانون المدنتو دراسة مقارنة بين ال قو منذر ال ةعد.  .21
ارسالمت والقوانين المدنية العربية وااجنبية معززة بآراف ال قياف وأإلكاز القةافو 

 .2446منكورات آراسو أربيعو 
و الجزف ااوعو الوجيز قت كرح القانون المدنت االردنتو ياسين مإلمد الجبوريد.  .22

دار الوقاقة لمنكر و دراسة موازنةو و مصادر االلتزاماتمصادر الإلقوق الكخصية
 .2443و عمانو والتوزير

 الرسائل واألطاريح الاامعية-ا 
أطروإلة و نظرية الغمط قت قانون العقوبات دراسة مقارنةو مجيد خةر أإلمد عبد اهلل -

 .2443و جامعة بغدادو كمية القانونو دكتوراه
 أحبام القضاء ماموعا: -ج
و كركة الطبر والنكر ااىميةو الجزف ااوعو القةاف المدنت العراقتو بياتسممان  - 

 .1962و بغداد
 القوانين -د

 .1951( لسنة 44القانون المدنت العراقت رقز   .1
 . (Common Law)العاز ارنكميزي قانون ااإلكاز  .2

 صادر باللغة اإلنبليزيةثانيًا: الم

First: Books. 

1- Atiyah .P.S. and Stephen A. Smith. Atiyah's Introduction to 

the Law of Contract. Sixth Edition, Clarendon Press, Oxford, 

2005. 

2- Brian. H. Bix. Contract Law. Rules, Theory and Context. First 

edition. Cambridge University Press. 2012. 

3- Catherine Elliott & Frances Quinn, Contract law, Seventh 

Edition, Longman, PEARSON , 2009. 
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4- Daniel Rahnavard. Course Notes Contract Law. First Edition, 

Routledge, Taylor&Francis group. London. 2013. 

5- Edwin Peel and .G. H. Treitel, Treitel on The law of contract, 

Twelfth Edition, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2010, 

6- Ewan Mckendrick. Contract Law, Text, Cases, and Materials. 

Fifth Edition Oxford University Press. 2012. 

7- Ewan Mckendrick, Contract law, Sixth Edition, Palgrave 

Macmillan, 2005. 

8- Jack Beatson, Andrew Burrows, john cartwright. Anson's law 

of Contract, Thirtieth Edition, Oxford university press, 2016. 

9- Jill Poole, Contract Law, Concentrate, Third Edition, Oxford 

University Press, 2017.  

10- Jill poole. Textbook on Contract Law. Thirteenth Edition. 

Oxford University Press.2016. 

11- Jill Poole, James Devenney & Adam Shaw-Mellors. 

Concentrate Contract Law. Third Edition. Oxford University 

Press.2017. 

12- John Cartwright . Contract Law: An Introduction to the 

English Law Of Contract for the Civil Lawyer. Second 

Edition. Hart publishing Ltd .2013 

13- John Wilman, Brown, GCSE Law, Ninth Edition, Thomson 

Sweet and Maxwell, 2005. 

14- Michael Furmston, Cheshire, Fifoot and Furmston's law of 

contract, Fifteenth Edition. oxford university press, 2007. 

15- Mindy-chen-wishart. Contract Law, Fifth Edition, Oxford 

University Press, 2015, 

16- Neil Andrews, Contract Law, Second Edition, Cambridge 

University Press, 2015, 

17- Pamela R. Tepper. The Law of Contracts and the Uniform 

Commercial Code. Second Edition. DELMAR CENGAGE 

learning. New York. 2012 

18- Paul Richards, law of contract, fourth Edition, financial times, 

pitman publishing, 1999. 

19- Richard stone. The modern law of contract. Ninth 

Edition.Routledge, Taylor&Francis group. 2011. 
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20- Robert Duxbury. Nutshell, Contract Law, Fifth Edition, sweet 

and Maxwell, London, 2001. 

21- Sir William Anson, principles of English law of contract, 

London Macmillan at the clarendon press, 1879. 

22- Walter Jones, The Position and Rights of a Bona Fide 

Purchaser for Value of Goods Improperly Obtained, 

Cambridge University Press, 2015. 

 

 Second : Internet websites 

1- http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/mistake  
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ىالعراقيىالمدنيىبالقانونىمقارنةىتحلولوةىدراسة
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 :ـلخــــصــالمـ

 قوووانون ظوووع قوووت العقووود عتبطووو التوووت اررادة عيووووب مووون عيبووواً  الجووووىري الغموووط يعووود
 العدالووة قواعوود بمقتةووا لضبطوواع قووابالً  العقوود تجعووع قوود أنيووا إال. ارنكميووزي العوواز ااإلكواز

 إلوا االنكميوزي القوانون قوت العقود صوإلة قوت الموؤور الجوىري الغمط ويصنو. وارنصاو
 نالطوورقي كووال قيووو يقوور الووذي المكووترذ أو المتطووابق الغمووط ىووو ااوع: ر يسووة أنووواع أربعووة

 تقوواطر أو تعووارض عوون إمووا يوونجز والووذيو المتطووابق ريوور الغمووط ىووو والوووانت. المتعاقوودين
 أإلوود وقوووع عوون يووتمخض أوو المتبووادع بووالغمط ويعوورو المتعاقوودين الطوورقين بووين الغايووات
 ي تورض كوان أوو بإلقيقتوو اآخور الطورو قيوو يعموز الوذي الوقوت قت قإلسبو قيو الطرقين

 أو المتعاقود ىويوة قوت الغموط ىو والوالث والمن رد أو إلادياا بالغمط ويعروو يعمز أن بو
( 44  رقوووز العراقوووت المووودنت القوووانون أموووا. التعاقديووة الوويقوووة قوووت الغموووط والرابووور كخصوويتوو

 كووان بإليووث الجسووامة موون إلووداً  يبمووغ الووذي الجوووىري بووالغمط أيةوواً  أخووذ ققوود 1951 لسوونة
 صووو ة قوووت أكوووان سووووافو قيوووو يقووور زلووو لوووو العقووود إبوووراز قيوووو وقووور الوووذي المتعاقووود عموووا يمتنووور

 قووت إعتبووار مإلووع كخصوويتو كانووت إذا الكووخص قووت أزو العقوود مإلووع الكووتف قووت جوىريووة
 يعتبرىوووا ان بوووالغمط يتمسوووذ الوووذي لممتعاقووود المعوووامالت نزاىوووة تبوووي  أموووور قوووت أزو العقووود

 .لمتعاقد ةرورية عناصر
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ABSTRACT : 

The fundamental crrar is considered as one of the vice of 

consent which makes the contract void under the English common 

law, and voidable according to the principles of equity. It is 

worth-bearing in mind that the operative fundamental mistake is 

classified into four main subtypes: the first is the identical or 

common mistake. The second is the non-identical mistake which 

arises either from the Cross-Purposes between the contracting 

parties, and known as Mutual Mistake. Or from one of them, 

while the other knows or is presumed to know the truth of the 

mistake, and referred to as a Unilateral Mistake. The third is the 

mistake as to the Identity of the contracting Party. And the fourth 

is the mistake as to the Contractual Document. Whereas the Iraqi 

Civil law No. (40) of 1951 has also adopted the fundamental 

mistake which must be so severe that the mistaken contracting 

party would have not abstained from contracting, had he 

understood the truth and not fallen in it. Whether it be on a 

fundamental characteristic of the subject-matter of the contract, or 

on the Identity of the contracting Party, or on affairs which the 

impartiality of dealings consider as fundamental elements of 

contracting. 


